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SAMMANFATTNING 

En fungerande infrastruktur är viktig för Sverige där brokonstruktionerna 

innehar en viktig roll då landets naturlandskap är fyllt av hinder som man 

måste ta sig över för att komma fram. Broar dimensioneras vanligtvis för en 

livslängd på 120 år och för att de ska uppfylla funktionen under denna tid i 

trafiken krävs stor kunskap om hur de ska konstrueras. Forskning kring 

betongkonstruktioners beständighet har under de senaste decennierna fått en 

allt större betydelse. Anledningen till detta är att en del av de äldre 

betongkonstruktionerna visat tecken på tidig och omfattande nedbrytning. 

Vilket, i vissa fall orsakas av dålig kvalitet vid utförandet men till största del av 

miljöpåfrestningen under driften så som exempelvis vägsalt och tyngre 

transporter.  

Detta examensarbete syftar till att undersöka vilka nedbrytningar som sker i 

brokonstruktioner där studien har avgränsats till vägbroar. Det studeras även 

vilka alternativ det finns till de ingående materialen i vägbroar för att undvika 

reparationer och hur dessa materialval påverkar livslängden och 

livscykelkostnaden. Inledningsvis studeras teorier kring vägbroars nedbrytning 

i form av korrosion och karbonatisering. Vidare beskrivs olika 

beräkningsmetoder så som livscykelanalys och livscykelkostnad med 

tillhörande beräkningsgångar. För att kunna tillämpa beräkningsmetoderna 

väljs det att genomföra olika beräkningar på en befintlig vägbro i norra 

Sverige, strax söder om Örnsköldsvik.  

Ingående betongkvalitet visade sig ha stor inverkan på livslängden hos vägbron 

där även materialvalet på armeringsstålet påverkar hur många reparationer som 

behöver genomföras under hela dess livslängd. Kompositarmering istället för 

vanligt armeringsstål i de mest nedbrytningsutsatta konstruktionsdelarna visade 

sig ge lägsta livscykelkostnaden. Kompositarmering är ett relativt nytt 

konstruktionsmaterial med många möjligheter som bör utvecklas vidare för att 

skapa mer lönsamma konstruktioner i framtiden. Livscykelkostnader är ett 

begrepp som beställare av brokonstruktioner bör använda sig mer av för att 

kunna få en låg kostnad sett över en konstruktions livslängd. Idag kretsar de 

anbud som entreprenörer lämnar in på lägsta priset för själva uppförandet, men 

lägsta priset här och nu behöver inte vara lägsta priset sett över en hel 

livslängd, vilket detta examensarbete visar.  
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ABSTRACT 

A functioning infrastructure is essential to Sweden where bridge structures 

hold an important role in the country's natural landscape which is full of 

obstacles that you must cross to reach. Bridges are usually designed for a 

service life of 120 years and for them to fulfill the purpose for this time in 

traffic requires extensive knowledge of how they should be constructed. 

Research on concrete structures resistance has in recent decades become 

increasingly important. The reason for this is that some of the older concrete 

structures showed signs of early and extensive degradation. This, in some 

cases, caused by poor quality of the performance but for the most part of the 

environmental stress during operation, for example, road salt and heavy 

transport.  

This thesis aims to investigate the degradation that occur in bridge structures 

where the study has been limited to road bridges. It is also studied what 

alternatives there are to the constituent materials of the overpasses to avoid 

repairs and how these materials affect the life and life cycle cost. Initially 

theories regarding road bridges degradation in the form of corrosion and 

carbonation are studied. It also describes different calculation methods such as 

life cycle assessment and life cycle cost associated with computing assets. In 

order to apply the methods of calculation it is chosen to perform various 

calculations on an existing road bridge in northern Sweden, just south of 

Örnsköldsvik. 

The concrete quality was shown to have a major impact on the lifetime of the 

road bridge where even the choice of material on the reinforcing steel affects 

how many repairs that need to be implemented throughout its lifetime. 

Composite reinforcement instead of plain reinforcing steel in the most 

vulnerable breakdown structure elements were found to provide the lowest life 

cycle cost. Composite reinforcement is a relatively new material in the market 

with many opportunities that should be further developed to create more 

profitable structures in the future. Life cycle cost is a term client of bridge 

structures should make more use of in order to get a low cost over a design 

lifetime. Today circuits tender contractors submitting about the lowest price for 

the actual construction, but the lowest price here and now may not be the 

lowest price over a complete life, which this thesis show. 
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1 INLEDNING 

Arbetets inledande kapitel har syftet att introducera läsaren i ämnet och ge en 

bakgrund till problemområdet. Syftet med examensarbetet presenteras 

tillsammans med de forskningsfrågor som examensarbetet avser att besvara. 

För att definiera omfattningen av examensarbetet presenteras även dess gjorda 

avgränsningar. 

1.1 Bakgrund 

En fungerande infrastruktur är viktigt för Sverige vilket även historien speglar 

där det redan på medeltiden ingick i jordägarnas plikt att underhålla vägarna i 

landet. Kraven på ett väl fungerande transportssystem ökade ytterligare i 

samband med den industriella revolutionen i landet (Mattsson, 2006). Ser man 

till Sverige är landet fyllt av sjöar och vattendrag vilket gör att det krävs många 

broar för att transporter ska kunna komma hela vägen fram utan onödiga 

omvägar. 

Enligt Mattsson (2006) definieras en bro som en konstruerad konstbyggnad 

vilken har till uppgift att ta trafik över ett eller förbi ett av naturen eller 

människan skapat hinder. Till kategorin bro klassas även en trumma eller 

kulvert med en spännvid på 2 meter vilket kan jämföras mot USA där man 

endast benämner bro för objekt som har en spännvidd större än 6 meter 

(Mattsson, 2006). 

Broar delas in på olika sätt, exempelvis efter trafik, väg- och gatubroar, gång- 

och cykelbroar. Man kan även göra indelningen efter brons ingående material i 

huvudbärsystemet. Här benämner man betongbroar, stålbroar, 

samverkansbroar, sten- och tegelbroar, aluminiumbroar och träbroar. Som man 

kan se i Figur 1 är materialet i huvudbärsystemet för byggda broar i Sverige 

huvudsakligen betong. Men även materialet stål finns med i större utsträckning 
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från 1990-talet och framåt. Indelningen av broar kan även ske efter 

konstruktionstyper vilka kan vara plattbro, balkbro, valvbro, bågbro, rörbro, 

snedkabelbro och hängbro (Mattson, 2006). 

 

Figur 1   Broar byggda 1901-1995 uppdelade efter material i 

huvudbärsystemet (Mattsson, 2006). 

En bro delas även in i över- och underbyggnad enligt Figur 2. Där 

överbyggnaden, broplattan och kantbalkarna har som syfte att ta upp laster som 

är orsakade av trafiken. Medan underbygganden, vingmur, bottenplatta och 

stöd ska föra ner lasterna från överbyggnaden ner i grundläggningen i botten på 

berg eller jord. 

 

Figur 2 Uppdelning av konstruktionsdelar för en plattbro 

(Batmanhandboken, 2010a).  
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Broar dimensioneras vanligtvis för en livslängd på 120 år och för att dessa ska 

uppfylla syftet under denna tid i trafiken krävs stor kunskap om hur dessa ska 

konstrueras. Forskning kring betongkonstruktioners beständighet har under de 

senaste decennierna fått en allt större betydelse. Anledningen till detta är att en 

del av de äldre betongkonstruktionerna visat tecken på tidig och omfattande 

nedbrytning. Vilket, i vissa fall orsakas av dålig kvalitet vid utförandet men till 

största del av miljöpåfrestningen under driften så som exempelvis vägsalt och 

tyngre transporter. Som kan ses i Figur 3 utsätts en brokonstruktion för många 

faktorer som var och en slutligen påverkar funktionen hos bron negativt vilket 

leder till att reparationer krävs för att bron ska kunna fortsätta användas 

(Troive, 1998).  

 

 Figur 3 Utsatta konstruktionsdelar hos en brokonstruktion (Mattsson, 

2006). 

Det förekommer en acceptans för att betongkonstruktioner kontinuerligt 

behöver inspekteras och underhållas om en lång livslängd ska uppnås till 

rimliga kostnader. För konstruktionstyper, så som vägbroar har Trafikverket 

utvecklat ett förvaltningssystem, kallad för Batman (www.batman.vv.se) vilket 

har syftet att samordna livslängdskrav, budget och underhåll för att de tänkta 

livslängderna ska kunna nås upp till (Betonghandboken, 1994).  

1.2 Problemdiskussion 

Trafikverket ansvarar idag för närmare 15 000 broar i Sverige där ca 70 

procent av dessa är bygga av betong (Batman, 2010). Många av dessa broar 

börjar bli relativt gamla och det finns en stor andel broar som är i stort behov 
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av reparation, underhåll och uppgradering. En stor del av broarna är uppförda i 

armerad betong vilket gör att en vanlig nedbrytningsmekanism är 

armeringskorrosion (Batman, 2010). Detta kostar pengar och kommer att kosta 

ännu mer pengar allt eftersom att bropopulationen blir äldre. Men hur ska 

broarna konstrueras för att undvika denna armeringskorrosion och vilka 

ingående byggnadsmaterial borde användas?   

Årligen lägger Trafikverket ner mellan 500-700 miljoner kronor för att sköta 

drift och underhåll av dessa broar (Batman, 2010), denna kostnad kommer att 

öka framöver i takt med att broarna blir äldre och att trafiklasterna på broarna 

ökar. En stor utmaning ligger i att lägga rätt pengar på rätt sak  

1.3 Syfte 

Syftet med detta examensarbete är att studera vilka nedbrytningar som sker i en 

brokonstruktion. Sedan ska livscykelkostnaden och livslängden för en befintlig 

bro beräknas. Vidare ska även ingående material i den befintliga bron som 

studeras bytas ut mot andra material för att kunna se i vilken utsträckning 

livscykelkostnaden samt livslängden påverkas.  

1.4 Forskningsfrågor  

 Vilka nedbrytningar sker i en brokonstruktion? 

 

 Vilka alternativ finns till ingående material för att undvika reparationer 

i lika stor utsträckning som vanligen genomförs idag? 

 

 Hur påverkar ingående material i en brokonstruktion 

livscykelkostnaden och livslängden? 

 

1.5 Avgränsningar 

Det material som arbetet omfattas studera är armerad betong där 

konstruktionen som studeras avgränsas till befintliga vägbroar. 

Tillståndsbedömningar av befintliga vägbroar kommer inte att behandlas och 

nedbrytningsmekanismerna som studeras är endast de som är relaterade till 

armeringskorrosion såsom karbonatisering och kloridinträngning. Det görs inga 

beräkningar på karbonatisering utan endast teorierna väljs att studeras. Detta 

eftersom karbonatiseringsberäkningar innehåller allt för många antaganden 

vilka i slutändan inte anses ge ett trovärdigt resultat som kan användas vidare 

för analyser i examensarbetet. Samma sak gäller livscykelanalysen som 

beskrivs teoretiskt men som det inte genomförs några mer ingående 

beräkningar på. Att genomföra en livscykelanalys tar lång tid och även för 
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denna beräkning är det en rad osäkerheter som hänsyn behöver tas till vilket 

gör att beräkningar på livscykelanalysen väljs bort i detta examensarbete. 

Livscykelkostnadsberäkningar görs för en befintlig vägbro i Sverige där 

beräkningarna avgränsas till att varieras mellan tre olika diskonteringsräntor, 5, 

6 och 7 procent, det eftersom dessa räntesatser förekommer i den litteratur som 

valts att utgå ifrån. Betongkvalitén i brokonstruktionen väljs att bytas ut där det 

räknas på totalt tre olika betongkvalitéer med olika vct som varierar från 0,4 - 

0,5. Även den ingående armeringen väljs att byta ut och beräknas för totalt tre 

olika armeringskvaliteter. Livslängdsberäkningarna väljs att göras endast för 

ovansidan av den befintliga bron, detta eftersom den delen har värsta 

exponeringsklassen och därmed är den mest kritiska delen på konstruktionen.  
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2 METOD 

Detta kapitel behandlar tillvägagångssättet för examensarbetet. Syftet med det 

beskrivande metodavsnittet är delvis replikering vilket menar att det ska vara 

möjligt för någon annan att upprepa detta examensarbete under samma 

förhållanden (Backman, 1998). 

2.1 Forskningssyfte 

För att klassificera forskningssyften finns det huvudsakligen tre stycken 

kategorier: explorativ, undersökande och förklarande. Explorativ forskning 

används i de sammanhang där begränsad information finns tillgänglig och man 

avser att få insikt samt uppfattning om ett specifikt problem. Undersökande 

forskning ämnar dra slutsatser från insamlad data och därifrån hitta 

nyckelfaktorer i avseende att identifiera mönster och trender. Den sista av de 

tre kategorierna, förklarande forskning, avser att förstå och bestämma 

relationssamband mellan orsak och verkan (Saunders et al, 2009).  

Detta examensarbete kommer att omfatta nedbrytning av betongbroar där de 

nedbrytningsprocesser som särskilt kommer att behandlas är 

armeringskorrosion. En livscykelkostnadsanalys (LCA) kommer att kopplas till 

den valda vägbron som studeras, vilket gör att existerande metoder för 

livscykelkostnad (LCC) samt även LCA kommer att studeras. 

Livslängdsberäkningar genomförs med hjälp av tillhörande teorier. Utifrån 

detta kan forskningssyftet i detta examensarbete anses vara undersökande.  
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2.2 Forskningsansats 

Det första valet som ska göras kring forskningsansatsen syftar till om 

forskningsansatsen ska vara deduktiv eller induktiv. Deduktiv ansats ses som 

beskrivande där meningen är att publicerade teorier tillsammans med empiriskt 

material ska användas för att lösa ett problem. Induktiv ansats ses som 

upptäckande där meningen är att författaren på egen hand samlar in data för att 

framställa nya teorier (Saunders et al, 2009). Detta arbete behandlar endast 

befintliga teorier vilket gör att forskningsansatsen är deduktiv.  

Det andra valet kring forskningsansatsen syftar till att undersöka om 

datainsamlingsmetoden ska ske kvalitativt eller kvantitativt. Den kvalitativa 

datainsamlingsmetoden innebär att det krävs en djupgående information samt 

förståelse kring problemet innan man kan ta sig an forskningsfrågorna. Den 

kvantitativa metoden kännetecknas mer utav siffror och tal, en numerisk 

observation (Backman, 1998). I detta arbete är datainsamlingsmetoden både 

kvalitativ och kvantitativ eftersom arbetet innefattar förståelse kring problemet 

för att sedan gå vidare med numeriska observationer. Detta examensarbete är 

till största delen kvantitativt.  

2.3 Forskningsstrategi 

När det gäller forskningsstrategier finns det en mängd olika varianter där några 

utav de vanligaste är: fallstudie, experiment, enkätundersökning och grundad 

teori. Fallstudie innefattar en empirisk undersökning av ett nutida fenomen 

inom ett verkligt sammanhang, vilket även är ett värdefullt sätt att utforska och 

testa existerande teorier. Det är även till fördel att använda sig utav fallstudie 

då man vill skapa djup förståelse kring ett speciellt område. Experiment är en 

klassisk forskningsstrategi som är vanligt inom naturvetenskapen och går ut på 

att finna kausala samband. I experimenten förekommer vanligtvis olika 

försöksgrupper. Enkätundersökning går ut på att man insamlar stora mängder 

data i form av frågeformulär och enkäter. Detta ger en standardiserad data som 

underlättar analyser. Den sista utav de nämna forskningsstrategierna, grundad 

teori innebär att man startar en datainsamling utan förankring i någon teoretisk 

referensram. Teorin utvecklas sedan utifrån insamlad data, vilka man sedan 

utifrån ytterligare observationer bekräftar eller förkastar (Saunders et al, 2009). 

Utifrån de nämnda forskningsstrategierna väljs fallstudie som lämplig strategi i 

detta arbete. Detta för att arbetet omfattar en litteraturstudie där bland annat 

befintlig teori kring ämnet ska studeras för att skapa en förståelse. Intervjuer 

kommer även att ske med en broförvaltare, men detta moment går in under 

fallstudie eftersom inget frågeformulär kommer att användas.  
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2.4 Datainsamlingsmetod 

Vid upprättande av en studie finns det generellt två typer av data; primär- och 

sekundärdata. De data som samlas in direkt från mätningar och observationer 

benämns primärdata medan sekundärdata är hämtat från böcker och artiklar, 

det vill säga från andrahandserfarenheter (Walliman, 2001).  

I detta arbete samlas både sekundär och primärdata in. Sekundärdata kommer 

att hämtas ur litteratur kring ingående material och nedbrytningsprocesser för 

betong där även metoder för LCA, LCC samt livslängdsberäkningar kommer 

att studeras. Primärdata kommer att samlas in i form av intervju med utvald 

person från Trafikverket, vilken är den statliga myndighet som förvaltar dagens 

befintliga brobestånd i Sverige.  

2.4.1 Litteraturstudie 

Genomförande av en litteraturstudie innebär att genom breda sökningar samla 

in material vilket är relevant till ämnet som valt att studeras (Hart, 1998). För 

att få en förståelse kring nedbrytningsprocessen av betongbroar inleds arbetet 

med att läsa tidigare studier, standarder samt artiklar som finns framtagna för 

ämnet. För att finna information används litteratur vilka hittas genom sökning i 

diverse databaser som finns att hitta på Luleå universitetsbibliotekets hemsida. 

De databaser som används i litteraturstudien i detta arbete är Scopus, Google 

scholar samt Google. Vid sökning utav litteratur används nyckelbegrepp såsom 

nedbrytningsprocesser, reparationsmetoder och livscykelkostnadsanalys där de 

som berör betongbroar är de som väljs ut.  

2.4.2 Intervjuer 

Enligt Yin (2003) är interjuver en utav de viktigaste källorna när det gäller 

fallstudier. Han beskriver två typer av intervjuer: öppna intervjuer och 

fokuserade intervjuer. Öppna intervjuer är baserade på frågor kring ett valt 

område där man även söker åsikter kring ämnet. Fokuserade intervjuer innebär 

att intervjun sker under en avsatt tidsram, vilket ger en mer formell struktur. 

Fokuserade intervjuer kan ge kvantitativ data eftersom frågorna är mer 

strukturerade (Yin, 2003).  

I detta arbete är intervjuerna öppna eftersom syftet med intervjun är att få 

broförvaltarnas syn på de skador som kan uppkomma men även 

förvaltningsstrategier.  
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2.5 Genomförande 

Arbetet inleds med att samla in information kring vägbroar i armerad betong 

och dess ingående material, betong och armering. Vidare studeras 

nedbrytningsprocessen i form av kloridinitierad korrosion samt 

karbonatisering. När tillräckligt med information finns kring vägbroar i 

armerad betong studeras begreppen livscykelanalys och livscykelkostnad. Där 

även en beräkningsgång för livscykelkostnaden samt även livslängdsberäkning 

tas fram. En intervju genomförs med en broförvaltare på Trafikverket för att 

kunna få bättre uppfattning kring Sveriges brobestånd, problematik och 

Trafikverkets underhållsarbete.  

När intervjun är genomförd utförs livscykelkostnadsberäkningar samt även 

livslängdsberäkningar på en befintlig vägbro i norra Sverige. Ingående 

parametrar för livscykelkostnaden samt även livslängden väljs att varieras för 

att se hur stort utfall de har på resultatet. De ingående parametrar som varieras 

är betongkvalitet, armeringssort samt diskonteringsräntan. 

Livslängdsberäkning genomförs för den befintliga vägbron för kloridinitierad 

korrosion. För att rent konkret kunna få fram hur ofta en reparation behöver ske 

på befintlig vägbro som det räknas på genomförs sprickbreddsberäkningar. 

Vidare beräknas kostnader fram för dessa reparationer vilka adderas till 

livscykelkostnaderna för att få en slutkostnad utifrån de olika broalternativen. 

När beräkningarna är genomförda analyseras dessa i ett analysavsnitt, där 

rimligheten i beräkningarna diskuteras. Det presenteras även ett förslag på vad 

befintliga brons ingående materialval bör vara för att ha en bra 

livscykelkostnad. Slutligen författas en slutsats av det som kommits fram till 

under detta examensarbete och avslutningsvis ges förslag på fortsatta studier 

kring examensarbetets valda ämnesområde. 
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3 TEORI 

I detta kapitel presenteras den tidigare forskning som genomförts inom 

området, vilket sedan kommer ligga till grund för examensarbetet. Här 

beskrivs bakgrunden till materialen betong och armering med dess 

nedbrytningsprocesser. Begreppen livscykelanalys, livscykelkostnad, 

livslängdsberäkning samt sprickbreddsberäkning presenteras tillsammans med 

en beräkningsgång. 

3.1 Betong 

Byggnadsmaterialet betong består av cement, ballast, vatten samt i 

förekommande fall tillsatsmedel vilket kan ses i Figur 4. För att förbättra 

betongens egenskaper såsom ge frostbeständighet och bättre bearbetbarhet 

använder man tillsatsmedel.  

 

Figur 4 Schematisk bild av betongens uppbyggnad (Bergström, 1998).  
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Egenskaperna hos betongen avgörs till största delen av vattencementtalet 

(vct)som anger förhållandet mellan vatten och cement. vct är kvoten mellan 

mängden vatten i kg och mängden cement i kg. Ett högt vct ger en låg 

hållfasthet med försämrad täthet hos betongen. vbt står för 

vattenbindemedelstalet och förhållandet är av samma princip som vct.  Efter 

beständighet är hållfasthet betongens viktigaste egenskap vilket främst bestäms 

utav vct men även ballastens egenskaper, cementtyp och sammansättning 

påverkar betongens hållfasthet (Naderahmadi, 2009). I betongen fungerar 

cementen som ett lim vilket förbinder grus- sand- och ballastkornen. 

Tillsammans med vatten fungerar cement som ett hydrauliskt bindemedel i 

pulverform vilket gemensamt ger en produkt som är beständig mot vatten. 

Kvaliteten på vattnet påverkar beständighet och hållfasthet hos betongen, vilket 

gör det viktigt att vattnet inte innehåller några föroreningar såsom salt. 

Ballasten som ingår i betongen består av bergmaterial av grus, sand och singel 

eller makadam. Kornstorleksfördelningen men även graderingen påverkar 

vattenbehovet i betongen och även arbetbarheten samt stabiliteten 

(Naderahmadi, 2009).  

Materialet betong förekommer i en mängd olika konstruktioner såsom 

betongbroar där det utsätts för trafik som ger olika belastningar men även 

klimatet påverkar. Denna påverkan orsakad av vägsalter, vatten och 

luftföroreningar gör att nedbrytningsprocesser startar i betongen. En m
3
 betong 

innehåller mellan 120-180 liter porer vilka lätt fylls med vatten när betongen 

utsätts för vatten. Det gör att vid snösmältning och nederbörd blir ytpartierna 

på betongen vattenfyllda. När frysning sker utvidgas vattnet i porerna med 

ungefär 9 volymprocent. För att undvika detta kan man använda sig av 

luftporbildande tillsatsmedel vilket gör att extra luftporer tillsätts. Dessa små 

luftporer gör att vattnet kan expandera utan att betongen spricker (Bergström, 

1998).  

3.2 Armering 

Materialet betong i sig har inte så speciellt hög bärförmåga vid 

dragpåkänningar utan det är tillsammans med armering som betongen får sin 

bärförmåga i både drag och tryck. Armering ingår i alla moderna 

betongkonstruktioner och har en lång historia bakom sig, där det redan på 

1800-talet användes stål för att armera betong. Numera används armering för 

att öka hållfastheten hos de betongkonstruktioner som byggs. Armeringens 

uppgift är att ta upp drag-, tryck- och skjuvpåkänningar samt att förhindra 

sprickbildning och fördela belastningen i byggnadens olika delar (Almgren et 

al., 2009). Idag sker armering oftast med stålstänger i olika format, där främst 

armeringsjärn används (enkla stänger) men även armeringsnät 

(nätkonstruktion). Stålstängerna är tillverkade av kolstål, där stålstängerna 

blandas med olika tillsatser som ändrar egenskaperna hos stålet (Bolist, 2012).  
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3.2.1 Kompositarmering 

Ett ämne som består av minst två material är en komposit vilken har olika 

fysikaliska och kemiska egenskaper.  Betong är en vanlig komposit där 

ballasten tillsammans med cementen är en partikelkomposit. Ett 

kompositmaterial har en kontinuerlig fas samt en eller ett flertal 

diskontinuerliga faser. De diskontinuerliga faserna benämns ofta starka, hårda 

och spröda medan den kontinuerliga fasen är den mjukare fasen. Detta gör att 

den diskontinuerliga fasen i kompositen ofta är armeringen. Den kontinuerliga 

fasen kallas för matris och den diskontinuerliga fasen för armering i 

kompositsammanhang. En armering som utgör 10 volymprocent av den 

diskontinuerliga fasen i kompositen är en bra armering När det gäller 

fibermaterial finns det tre olika huvudgrupper, vilka är; glas-, aramid-, samt 

kolfiber. Dessa tre används för det mesta där syftet är att förstärka upp en 

konstruktion (Täljsten, 2000 & Täljsten, 2006). 

Glasfiber 

Det äldsta materialet är glasfiber som används mycket vid tillverkning av 

båtskrov och liknande. Denna fiber passar bra i de flesta konstruktiva 

tillämpningar men i miljöer med alkaliska angrepp passar den inte in. Det 

eftersom den har låg resistans mot sådana angrepp/miljöer. Tidsberoende 

egenskaper såsom krypning men även känslighet för fukt och andra höga 

temperaturer är egenskaper som är mindre bra hos glasfiber (Täljsten, 2006). 

Man brukar dela in glasfiber i tre olika klasser, se Tabell 1. 
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Tabell 1 Glasfibers tre olika klasser (Täljsten, 2006). 

E-glas:  

 

 

Används för konstruktioner där inte alkaliska 

angrepp eller liknande kan ske (Täljsten, 2006). 

 

S-glas:  

 

Används i de konstruktioner som kräver hög styrka 

där ”S” står för ”strength”, detta glas har även lite 

högre alkaliresistens och högre beständighet mot 

höga temperaturer än E-glas (Täljsten, 2006). 

 

AR-glas: 

 

Detta glas har i princip samma egenskaper som S-

glaset förutom att AR-glaset är alkaliresistent 

(Täljsten, 2006). Glaset korroderar inte och leder 

heller inte elektriska strömmar vilket gör den 

perfekt som armeringsmaterial för bland annat 

broar, bryggor och flygfält (Schök, 2010). 

 

 

Aramidfiber 

Denna fiber började användas i början på 1970-talet där aramidfiber är 

förkortningen av aromatisk polyamid. Aramidfibern är mer känd under namnet 

Kevlar vilken är ett av det vanligaste förstärkningsmaterialet i rep, kablar och 

rör. Det är sällan denna fiber används i byggnadsindustrin men om den ska 

användas i exempelvis byggnader så måste den skyddas eftersom den är 

känslig mot ultraviolettstrålning och höga temperaturer. Beroende på fiberns 

elasticitetsmodul delar man in den i högmodul (HM) och lågmodul (LM) (Hull 

& Clay, 2006, Täljsten, 2006). 

Kolfiber 

Under 1950-talet utvecklades kolfiber där det inom flyg- och bilindustrin 

användes som material. Vilka är industrier som ständigt letar efter lättare och 

starkare material att konstruera utav. Kolfiber kategoriseras efter en 

ursprungsprodukt kallad PAN (polyacrylonatril) eller av Pitch (petroleum eller 

stenkol) där definitionen av stenkol är att den ska ha en kolhalt av minst 80-95 

%. PAN är den vanligaste kolfibern inom byggnadsindustrin men även Pitch 
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kan förekomma i mindre utsträckning. De starka bindningarna mellan 

kolatomerna längs med fiberns längd gör att de klarar stora dragkrafter. Brottet 

hos kolfibern är oftast sprött (Hull & Clay, 2006, Hellsten & Hämaläinen, 

2004, Täljsten, 2006). 

 

Figur 5 Schematisk figur av kolfiberns mikrostrukturella uppbyggnad (Hull & 

Clay, 2006) 

 

Kolfiberns fördelar är att den har goda tidsrelaterade egenskaper som varken 

ytterst liten eller ingen krypning och/eller spänningsrelaterad korrosion. Andra 

egenskaper som kolfibern innehar är god beständighet mot vatten och kemiska 

lösningar, Figur 5 visar kolfiberns specifika uppbyggnad (Hull & Clay, 2006, 

Hellsten & Hämaläinen, 2004, Täljsten, 2006). I Tabell 2 nedan visas de 

vanliga egenskaperna hos olika fibrer, betong och stål och i Figur 6 visas 

egenskaperna i ett diagram.  
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Tabell 2 Egenskaper hos olika fibrer, betong och stål (Täljsten, 2006). 

Material E-modul (GPa) Draghållfasthet (MPa) Brottöjning (‰) 

 

E-glas 

 

72-77 

 

2000-3700 

 

30-45 

S-glas 80-90 3500-4900 54-58 

AR-glas 71-74 3000-3300 30-45 

Kolfiber (PAN) 230-600 2500-6000 9-20 

Kolfiber (Pitch) 200-800 2100-3100 2-9 

Aramid (LM) 70-80 3500-4100 43-50 

Aramid (HM) 115-130 3500-4100 25-35 

Betong 20-50 1-4 3,5 

Stål 200 200-2000 10 

 

 

Figur 6 Egenskaper för olika typer av fibrer och Ks500 stål (Carolin & 

Täljsten, 1999).  
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3.2.2 Kompositmaterialens egenskaper 

Samlingsnamnet på en eller flera diskontinuerliga materialfaser som är 

inbäddade i en kontinuerlig fas är kompositmaterial. Kännetecknet för den 

diskontinuerliga fasen är att den oftast både är hårdare och starkare än den 

kontinuerliga fasen. Den kontinuerliga fasen brukar benämnas matris och den 

diskontinuerliga fasen benämns armering. Detta kan jämföras med armerad 

betong där stålarmeringen är den diskontinuerliga fasen medan betongen är 

matrisen. För fiberkompositer behöver den diskontinuerliga fasen, armeringen 

uppgå till mer än 10 volymprocent. De ingående beståndsdelarna, deras 

fördelning och samverkan har stor påverkan på kompositens egenskaper. 

Förutom ingående materialegenskaper hos beståndsdelarna har även 

koncentrationen uttryckt i volym eller vikt stor betydelse. För kompositens 

hållfasthet har armeringens orientering påverkan (KTH, 2009, Bennitz, 2009). 

Kompositen uppför sig som ett isotropt material där materialegenskaperna är 

lika i alla riktningar när armeringens partiklar är av samma storlek. För att 

beskriva ett isotropt material krävs endast två stycken parametrar. Men för 

kontinuerliga fiberarmerade kompositer är armeringen riktad och anisotropi 

uppstår eftersom materialegenskaperna förändras med riktningen. Glas-, 

aramid- och kolfiber är alla linjärelastiska där lutningen på linjen i dess 

diagram beskrivs av dess elasticitetsmodul fram till brott sker. Ett elastiskt 

material kännetecknas av att det återgår till ursprunglig form vid avlastning 

medan ett plastiskt material har kvarstående deformation vid avlastning (KTH, 

2009, Bennitz, 2009). För att mer schematiskt förstå skillnaderna mellan 

isotropt och anisotropt se Figur 7. 
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Figur 7 Materialmodell, omarbetad efter KTH (2009).  

Det gör att både fibrernas materialegenskaper och matrismaterialet varieras för 

att passa den tänkta tillämpningen. I byggnadsindustrin är konventionella 

material stål, trä och betong. Dessa material kan i kombination med 

fiberkompositmaterialen ge flera fördelar som hög hållfasthet och styvhet i 

förhållande till vikten samt att de inte rostar och egenvikten år låg. Ser man till 

konventionellt utnyttjade material är kostnaden förhållande till vikt/belastning 

många gånger lägre (KTH, 2009, Bennitz, 2009). 

När man dimensionerar en brokonstruktion så kan man utifrån 

fiberarmeringens materialegenskaper anta att en mindre mängd armering 

behövs i förhållande till om konstruktionen armeras med vanligt stål, B500BT. 

Detta bland annat eftersom fiberarmeringen har högre sträckgräns än vad 

vanligt stål har (Schöck, 2011), vilket kan ses i Figur 8 nedan. 

 

Material 
modeller 

Tidsberoende 

Olinjärt 
viskoselastiskt 

[metaller vid hög 
temp.] 

Linjärt 
viskoelastiskt 
[polymerer] 

Tidsoberoende 

Linjära 

Isotropa 
[metaller] 

Anisotropa 
[kompositer] 

Olinjära 

Plastiska 
[metaller] 

Elastiska  
[gummi] 
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Figur 8 Spännings- Töjningsdiagram för olika armeringsmaterial omarbetad 

efter (Schöck, 2011).  

Som man kan se i Figur 8 har fiberarmering högre spänning än vad vanligt stål, 

B500BT. Sträckgränsen för fiberarmering beräknar man uppgår till 1000 

N/mm
2
 vilket är dubbelt så mycket mot det vanliga stålets 500 N/mm

2
. För att 

veta hur mycket mindre armering man behöver i en konstruktion med 

fiberarmering istället för vanligt stål, tar man skillnaden i sträckgränser. Det 

ger att man behöver 50 % mindre armering om man armerar med fiberarmering 

i en brokonstruktion istället för vanligt stål (Schök, 2011). 

Kompositarmeringen har linjärelastiska mekaniska egenskaper som gör att den 

saknar flytgräns vilket gör att brotten blir spröda. Det gör att de brottmoder 

som man enligt gällande standarder dimensionerar som sega som exempelvis 

böjbrott inte helt kan använda kompositarmering som böjarmering då sprött 

brott kan ske. Men eftersom egenskaperna är linjärelastiska så får armeringen 

inte några kvarvarande deformationer förutsatt att de inte har gått till brott. 

Detta gör att kompositarmering är användbart närmast täckskiktet i en 

brokonstruktion då den kan återgå till sitt ursprungliga tillstånd efter påförande 

av eventuell överlast. Dock om kompositarmering ska användas i en 

konstruktion närmast täckskiktet bör konstruktionen vara korrekt 

dimensionerad (Nabil et al., 2011). Det finns även andra faktorer som bör 

vägas in som fördelar till att använda fiberarmering. Det gäller transporter, 

hantering på arbetsplatsen, beständighet samt minskat underhåll av 

konstruktionen. En konstruktion i armeringsaggressiv miljö kan öka 

livslängden avsevärt genom att fiberarmeras eftersom armeringen inte 

korroderar.  Förutsättningar finns även för att minska täckskiktet vilket skulle 

ge en minskad egenvikt av konstruktionen. Fiberarmering har en densitet på 

1,95 ton/m
3
 medan stål har 7,85 ton/m

3
, vilket gör det vanliga slitsamma 
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armeringsarbetet betydligt lättare. Det ger även att materialet kan transporteras 

i större mängder till byggarbetsplatsen vilket ger påverkan på 

transportkostnaderna (Fiberbar, 2010).  

Fiberarmerings framfart i övriga världen 

Kanada är ett land som ligger i framkant när det gäller användningen utav 

fiberarmering i betongkonstruktioner. Redan år 1995 startade det kanadensiska 

forskarnätverket ISIS, förkortningen av Intelligent Sensing for Innovative 

Structures, forskning för att hitta tekniker kring att använda fiberarmering i 

brokonstruktioner. Den dyra cykel med underhåll, reparation och 

återuppbyggnad gjorde att Kanada började söka efter mer effektiva och 

prisvärda alternativa lösningar vilket är bakgrunden till IRIS uppkomst. 

Forskningsnätverket har med åren utvecklat olika designförfaranden och 

standarder för att använda fiberarmering i praktiken vilket har varit ett 

framgångsrikt arbete. ISIS har genomfört många tillämpningsprojekt runt om i 

Kanada med hjälp av olika fältapplikationer där man även använt fiberarmering 

till förstärkning av brokonstruktioner (Hutchinson et al., 2003). Det lätta, 

höghållfasta fiberarmeringen ökar infrastrukturers livslängder och minskar på 

underhållskostnaderna vilket gör att infrastrukturens ägare i Kanada inte längre 

har råd att bygga broar med traditionellt armeringsstål. Trots att 

fiberarmeringen är ett relativt nytt material som trätt in i anläggningsbranschen 

har det stor acceptans som en effektiv samt ekonomisk lösning på det 

nedbrytningsproblem som uppkommer med traditionellt armeringsstål. Det 

finns även en del nackdelar med fiberarmering som man arbetar med att lösa, 

en sådan sak är att man inte kan bocka armeringen direkt på arbetsplatsen och 

att man inte enbart kan armera en hel brokonstruktion med fiberarmering på 

grund av dess materialegenskaper.  Fiberarmeringens utveckling de senaste 

åren har skett fort och det finns en växande acceptans även i övriga världen av 

den nya teknik som fiberarmeringen medför med dess praktiska tillämpningar. 

Kanadas forskarnätverk, ISIS genomför mycket forskning kring fiberarmering 

för att utveckla avancerade tekniker och lösa de nackdelar som fiberarmering 

har där deras strategier tar hänsyn till faktorer som hållfasthetskrav, 

servicevänlighet, prestanda och hållbarhet. Målet är att optimera användningen 

av fiberarmering så att starkare, mer långvariga strukturer kan realiseras till 

lägsta kostnad. Det är även godkänt enligt Kanads bronormer att dimensionera 

konstruktioner med fiberarmering där det förekommer fyra olika dokument 

med riktlinjer kring hur detta ska genomföras (ISIS Canada Research Network, 

2007). En mängd broar har konstruerats och byggts med fiberarmering i 

Kanada där några av dem presenteras vidare nedan. Den första bron byggdes 

redan i augusti 1997 i provinsen Quebec där man delvis använde fiberarmering 

i brodäcket. Bron är även installerad med olika typer av 

övervakningsinstrument inklusive fiberoptiska sensorer inbäddade i 

fiberarmeringen vilket ger en övervakning med värdefull information kring 
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brons nedbrytning vilket underhåll som krävs kan bestämmas utifrån (ISIS 

Canada Research Network, 2007). År 2000 genomgick Centre Street Bridge i 

Calgary, se Figur 9 en stor rehabilitering där man tog bort försämrad betong 

och uppgraderade strukturen som ursprungligen byggdes år 1903. Det gamla 

brodäcket avlägsnades och ny armerat betongdäck konstruerades där det 

översta lagret var av fiberarmering och det understa lagret av stålarmering 

(ISIS Canada Research Network, 2007). 

 

Figur 9 Undre däck, Centre Street Bridge (ISIS Canada Research Network, 

2007). 

En annan bro, Val-Alain Bridge i Kanada, se Figur 10 har även den brodäcket 

armerat med fiberarmering. Bron byggdes år 2004 och är den första som rent 

konkret har brodäcket armerat helt med fiberarmering där livslängden 

förväntas bli mer än 75 år (ISIS Canada Research Network, 2007). 

 

Figur 10 Armering av brodäcket på Val-Alain Bridge (ISIS Canada Research 

Network, 2007). 
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3.2.3 Rostfri armering 

Vanligaste armeringen är gjord av så kallat svart stål vilket är låg legerat 

kolstål med en kolhalt på ungefär 0,2 %.  Stålets korrosionsbeständighet 

förbättras avsevärt om man lägger till legeringsämnen som krom, nickel och 

molybden. Stål klassificeras som rostfritt stål när det innehåller minst 10,5 % 

krom och högst 1,2 % kol (Steel Building System, 2011).  

Rostfritt stål delas in i fyra huvudgrupper där varje grupp består av 100-tals 

olika legeringar framtagna för särskilda ändamål.  

De fyra grupperna är; 

- Martensitisk 

- Ferritisk 

- Austenitisk 

- Duplex 

Legeringsämnena krom, nickel och molybden är viktiga innehåll i stålet för att 

avgöra dess korrosionsbeständighet. De två första nämnda grupperna, 

martensitisk och ferritisk har nästan inget eller obetydligt lite innehåll av nickel 

och molybden. Detta gör att som armeringståld endast är austenitisk och duplex 

stål som är lämpliga. De senaste åren har det visat sig att nedbrytning orsakat 

av korrosionsbetingande skador av armerade betongkonstruktioner ökat 

avsevärt. Orsaken till dessa korrosionsskador är det svarta stålet eftersom det 

rostar (BE Group, 2012). 

Mer och mer ökar filosofin om att man ska använda rostfritt armeringsstål i 

korrosionsutsatta betongkonstruktioner såsom vägbroar för att trygga en 

ekonomisk bra lösning för beställaren sett ur ett längre perspektiv. Exempelvis 

kan rostfritt armeringsstål användas i de kritiska delarna av en 

betongkonstruktion medan vanligt svart stål används i de delarna som inte är 

kritiska. Som kan ses i Tabell 3 och Figur 11 nedan så är rostfri armering ett 

bra alternativ som garanterar en optimal ekonomisk lösning för slutkunden ur 

ett livscykelperspektiv. Kostnaden för att köpa rostfritt, så kallad selektivt 

armeringsstål jämfört med vanlig armering av svart stål är högre men man 

räknar med att på långsikt har tjänat igen det (BE Group, 2012). 
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Tabell 3 Korrosionsbeständighet i betong omarbetad efter(BE Group, 2012). 

Kritiska kloridkoncentrationer för armeringskorrosion 

Ståltyp % av cementvikt % av betongvikt Förhållandetal 

Olegerat stål 0,5 0,07 1 

1.4301 (AISI 304) 5 0,7 10 

1.4401 (AISI 316) >8 >1 >16 

 

Initieringstid för kloridbetingad korrosion 30 mm intakt täckskikt 

(kloridkoncentration i betong) 

Ståltyp 0,3 % av betongvikt 0,7 % av betongvikt 

Svart stål 4 år 2 år 

1.4301 (AISI 304) Aldrig 49 år 

1.4401 (AISI 316) Aldrig Aldrig 

 

Armeringsstålets passivitet beroende på pH-värden 

Ståltyp pH-värde för stabil passivitet 

Svart stål 10-14 

1.4301 2-14 

(AISI 304 &306) 
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Figur 11 Investeringskostnad ställd mot underhållsfri period efter (BE Group, 

2012). 

Det har även visat sig att om man använder sig utav rostfritt stål i 

betongkonstruktioner blir materialåtgången mindre eftersom hållfastheten hos 

det stålet är högre än hos vanligt svart stål (Jernkontoret, 2011). Vanligtvis för 

att räkna ut den exakta mängden som behövs i sådant fall brukar man ta 

förhållandet mellan sträckgränserna, men eftersom sträckgränserna beräknas ut 

på olika sätt för rostfritt stål och vanligt stål går det inte att göra. Utan för att 

veta den exakta mängden rostfritt armeringsstål som går åt i exempelvis en 

vägbro gentemot vanligt svart stål behöver konstruktionsberäkningar 

genomföras (Bergström & Bodin, 2011).  

 

Bergström & Bodin (2011) har genomfört konstruktionsberäkningar för att 

byta ut den vanliga armeringen i en vägbro mot rostfri armering. Detta visade 

att 0,16101 m
3
 vanlig armering behövdes i bron och bytte man ut den mot 

rostfri armering behövdes 0,141456 m
3
. Det ger att om man väljer att använda 

sig utav rostfri armering behöver man 10 % mindre mängd gentemot vanlig 

armering. 

  

Ett konkret exempel på detta är motorvägsbron Gateway Bridge över Brisbane 

River i Australien som byggdes klar år 2011, där rostfritt stål användes som 

armering i bron som nu beräknas ha en livslängd på 300 år. Armeringsåtgången 

för denna bro blev mindre än vad som krävs om vanligt svart stål använts vilket 

gav en lättare bro som blev billigare att producera (Jernkontoret, 2011).  
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3.3 Nedbrytning  

3.3.1 Allmänt 

Det kan vara svårt att lokalisera de skador som uppstår på vägbroar, främst för 

att både konstruktionsbetong och skyddsbetong ligger under beläggningen, se 

Figur 12. 

 

Figur 12  Vägbro med dess ingående konstruktionsdelar (Batmanhandboken, 

2010b). 

Det förekommer många olika orsaker till att en armerad betongkonstruktion 

råkar ut för nedbrytning som på sikt leder till en försämrad hållfasthet. 

Nedbrytningen kan börja med att skyddsbetongen fryser sönder därefter 

sönderdelar sig beläggningen där slutligen tätskikt och konstruktionsbetongen 

skadas. Vägverket (nuvarande Trafikverket) säger att skadeorsakerna är 

byggnadsfel, funktionspåverkan, olyckshändelse, miljöpåverkan, 

projekteringsfel och underhållsfel. I Sverige är de största problemen i betong 

frostangrepp, armeringskorrosion samt kemiska angrepp (Naderahmadi, 2009). 

För broar är en tät betong en stor fördel vilket till viss del kan hindra saltvatten 

att tränga in i brobaneplattan. Om saltvatten kommer in i betongkonstruktionen 

kan följderna bli frostsprängning och/eller korrosion i armeringen 

(Naderahmadi, 2009). 

Colldin (1991) säger att konstruktionens beständighet kan förändras på många 

olika sätt om vatten eller vägsalt tränger in i betongen. Dessa förändringar är 

följande. I Figur 13 nedan visas betongens olika nedbrytningar mekaniskt, 

kemiskt och fysiskt sett. I Figur 14 nedan visas armeringskorrosionens följder 

indelade på karbonatisering samt kloridinträngning. Det väljs sedan att gå 

vidare med en fördjupning av armeringskorrosionens nedbrytning.  
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Figur 13 Nedbrytning av betongen omarbetad efter EN 1504.  

 

Figur 14 Nedbrytning på grund av armeringskorrosion omarbetad efter EN 

1504. 
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3.3.2 Armeringskorrosion 

Korrosion av ingjuten armering är det största hotet mot betongkonstruktionen 

och dess livslängd. När cement blandas med vatten sker en kemisk reaktion 

som leder till en alkalisk miljö med högt pH. Det värdet på pH skyddar stålet 

från korrosion. När korrosion sker följer två negativa effekter. Den första är att 

armeringens tvärsnittsarea reduceras vilket ger sämre lastupptagningsförmåga. 

Den andra är att korrosionsprodukterna ger en större volym på armeringsstålet 

vilket gör att ett inre tryck uppstår i betongen. Korrosion i armeringen kan 

förhindras dels genom att ha en betong med lågt vct, vilket ger en god täthet. 

Men det kan även förhindras genom att göra täckskikten tillräckligt tjocka 

(Betonghandboken, 1994). Exempel på skador ses i Figur 15. 

  

Figur 15 Skador till följd av armeringskorrosion (Blanksvärd, 2010). 

Korrosionsprocessen 

Korrosionsprocessen beskrivs med följande tre ekvationer enligt (Fagerlund, 

2011): 

Anodprocess 1: Upplösning av järnet och bildning av elektroner: 

Fe  Fe
2+

 + 2e
-
 

Katodprocess: Inflöde av syre och bildning av OH-joner: 

O + H2O + 2e
-
  2OH

-
 

Anodprocess 1: Bildning av rost (järnhydroxid): 

Fe
2+

 + 2OH
-
  Fe(OH)2 
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För att armeringskorrosion ska kunna uppstå krävs uppfyllelse av följande 

villkor (Fagerlund, 2011): 

1. Korrosionsprocessen, Figur 16 ska ha aktiverats genom karbonatisering 

eller genom att hög kloridjonkoncentration nått armeringsytan. 

2. Tillförsel av syre till katodytor (icke rostande ytor) på stålet. 

3. Hög elektrisk ledningsförmåga i täckskiktet så att en effektiv strömkrets 

kan anslutas mellan katod- och anodytor. Det gör att täckskiktet måste 

ha en viss lägsta fuktnivå.  

 

Figur 16 Korrosionsprocessen (Fagerlund, 2011).  

Korrosionshastighet 

Hastigheten på armeringskorrosionen bestäms i första hand av fuktnivån i 

betongtäckskiktet. I en betong som är helt vattenmättad är syretillgången 

mycket begränsad vilket ger en låg korrosionshastighet. I en betong som är torr 

är korrosionshastigheten låg vilket beror på den elektriska ledningsförmågan 

som är liten. Detta gör att den högsta korrosionshastigheten fås när en optimal 

fuktighet i täckskiktet förekommer (Fagerlund, 2011).  

I täckskiktet benämns fuktnivån som den relativa fuktigheten (rf). Den betong 

som är helt vattenmättad har en rf på 100 % medan en betong som är helt torr 

har en rf på 0 %. En betongbro vilken befinner sig utomhus har en rf som 

varierar mellan 80-100 % (Fagerlund, 2011). 

Korrosionshastigheten ökar om täckskiktet är infekterat av kloridjoner vilket 

beror på den ökade elektriska ledningsförmågan. En betong som innehåller 

kloridjoner uppnår den snabbaste korrosionshastigheten vid en rf på 90 % 
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medan ett täckskikt som inte innehåller kloridjoner behöver ha en rf på 95 % 

för att uppnå den snabbaste korrosionshastigheten (Fagerlund, 2011). Ett 

tydligare samband mellan täckskiktets rf-nivå och korrosionshastighet kan ses i 

Figur 17 nedan. 

 

Figur 17 Inverkan av täckskiktets vct, fuktnivå (rf) och kloridmiljö på 

korrosionshastigheten (Fagerlund, 2011). 

Övre bilder (a): Ingen kloridmiljö, Undre bilder (b): Kloridmiljö 

 

Livslängd 

Ett diagram som kan ses i Figur 18 är en förenklad beskrivning av 

armeringskorrosionen vilken sammansätts av två räta linjer. Med 

inkubationsskede menas att korrosion är omöjlig eftersom karbonatiseringen 

eller kloridkoncentrationen ännu inte nått stålytan och korrosionshastigheten är 

noll. Under korrosionsskedet sker korrosion och korrosionshastigheten kan 

variera med tiden vilket bland annat beror på varierande fuktnivå (Fagerlund, 

2011). 
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Längden på inkubationsskedet bestäms av följande enligt (Fagerlund, 2011): 

1. Betongens täthet mot inträngande av koldioxid och kloridjoner. 

2. Tjockleken på täckskiktet 

3. Omgivningens koncentration av koldioxid och kloridjoner samt även 

betongens kemiska sammansättning. 

Hastigheten på korrosionen bestäms av följande enligt (Fagerlund, 2011): 

1. Fuktnivån i täckskiktet 

2. Kloridhalten i täckskiktet. 

 

Figur 18 Livslängdsdiagram (Tuutti, 1983). 

Om armeringen är dåligt kringjuten saknas i princip helt och hållet 

inkubationsskedet, det kan även inträffa när vidhäftning mellan armering och 

betong saknas. När inkubationsskedet saknas är stålet inte skyddat av 

betongens höga pH-värde vilket gör att korrosion direkt kan inledas. I Figur 19 

nedan kan ses livslängdsdiagram för icke-vibrerad självkompakterande betong 

med dålig komprimerbarhet (Fagerlund, 2011).  
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Figur 19 Livslängdsdiagram när armeringen har dålig vidhäftning med 

betongen (Fagerlund, 2011). 

Utifrån detta väljs att djupare studera nedbrytningsprocesserna karbonatisering 

och kloridinträngning vilka är de vanligaste typerna där båda påverkar 

betongens skyddande förmåga. 

Korrosion på ingjutningsgods 

På betongbroar är kantbalkarna något som främst utsätts för korrosion, det 

eftersom de i många fall innehåller ingjutet gods i form av vägräcken. Redan 

ett par år efter en bro har färdigställts kan korrosion av räcken ske där orsaken 

till det är att det mellan räcket och betongens armering finns en elektrisk 

kontakt. Sådana kontaktpunkter kan även uppkomma genom t.ex. direktkontakt 

mellan ståndare och armering, med najtråd på ståndare och armering samt via 

fixeringskil av stål som lämnats kvar vid ingjutning. Elektrisk kontakt med 

armeringen kan även ske när man fäster yttre metallföremål både i betongen 

och på räcket, som exempelvis vägskyltar och belysningsstag. Det ger att den 

monterade metallen blir en länk mellan armering och broräcke (Vägverket, 

1999).  

Ingjutningsgods i korrosionskänsligt stål eller galvaniserat stål som 

sammankopplas med armeringen kan generera galavanisk korrosion på 

armeringen. Det gör att ingjutningsgods som är under betong ytan bör vara av 

högkvalitativt rostfritt stål. Använder man sig av vanligt stål med rostskydd, 

ex. varmgalvanisering eller utan rostskydd bör man separera stålet från 

konstruktionsbetong och armering genom att göra en ursparing som man sedan 

fyller med beständig betong så sprickbildning undviks, se Figur 20 nedan 

(Fagerlund, 2011). 
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Figur 20  Vänster: Ingjutningsgods korroderar i karbonatiserad eller 

kloridinfekterad betong. Galvanisk korrosion sker när 

ingjutningsstålet kommer i kontakt med armeringen (Fagerlund, 

2011). 

 Höger: Ursparing gör att ingjutningsgodset hindras att komma i 

kontakt med armeringen (Fagerlund, 2011).  

3.3.3 Karbonatisering 

Karbonatisering sker när koldioxid i luften reagerar med kalken i cementen 

vilket genererar karbonateter. Betongens hållfasthet påverkas inte av detta utan 

det är när karbonatiseringen kommer i kontakt med armeringsstålet som 

korrosion kan orsakas. Korrosion kan endast ske om det finns tillgång till fukt. 

Karbonatisering är något som ständigt pågår då luften alltid innehåller 

koldioxid (Silfwerbrant & Sundquist, 2001). 

Reaktionen som sker när koldioxiden kommer i kontakt med betongen är 

följande: 

                        

Tillväxten på karbonatiseringsdjupet är enligt följande nedan där x är 

karbonatiseringsdjupet, K är en konstant beroende av betong och miljö och t är 

tiden.  
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I konstanten K väger man in vct och betongens fuktighet vilket gör att en 

betong med lägre vct än 0,4 karbonatiseras långsamt. Ett vct högre än 0,7 hos 

betongen karbonatiseras fort vilket leder till spjälkning och redan efter fem år 

kan armeringskorrosion uppstå om tunt täckskikt förekommer (Silfwerbrant & 

Sundquist, 2001). 

Karbonatiseringsprocessen börjar vid ytan och tränger sedan in betongen enligt 

Figur 21. 

 

Figur 21 Karbonatiseringsprocessen (Byggnadsmaterial, 2012). 

 

3.3.4 Kloridinträngning 

Förr tillsattes klorider i betongen för att verka som en accelerator detta sker 

inte längre eftersom det förekommer små halter av klorider fritt i naturen vilket 

gör att det även förekommer i betongen. Dessa klorider är inte skadliga 

eftersom de är bundna till cementpastan och därmed inte finns upplösta i 

betongens porvatten. De mest vanligt förekommande varianterna av klorider är 

vägsalter, havsvatten och klorerat vatten. Dessa gör att korrosion kan uppstå 

eftersom kloriderna fungerar som en katalysator och genom konvektion på ytan 

tränger in i betongen. Kloriderna bryter ner det hölje som omger armeringen 

vilket ger både ytlig men även invändig korrosion. Kloriderna stannar dock inte 

upp efter det utan fortsätter att bryta ner stålets olika skikt (Byfors et al, 2004). 

För att korrosion ska kunna uppstå krävs en viss halt klorid i betongen, det så 

kallad tröskelvärdet vilket är en funktion av betongens pH. Förekommer ett pH 

under 9,5 minskar tröskelvärdet för korrosion. Förhållandet mellan klorider och 

pH benämns vanligen Cl:OH förhållandet (Byfors et al, 2004). Risk för 

korrosion förekommer när klorider, koldioxid och syre kan transporteras in i 

betongen.  
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Där processen kan beskrivas följande enligt Pettersson (1996): 

  
    

           
   
  
  

 

Där t är tiden tills armeringskorrosionen startar,     är avståndet mellan ytan 

och armeringen,      är en diffusionskofficient,     är kritisk kloridhalt då 

korrosion startar och    är betongens kloridhalt. Diffusionskofficienten beror 

bland annat på kloridbindningskapacitet och antas mestadels vara konstant 

(Pettersson, 1996).  

Det som är svårt att exakt bestämma är vilken halt av klorider som behövs för 

att påbörja nedbrytning av armeringen. Detta bland annat eftersom 

tröskelvärdet för nedbrytningen är beroende av pH, tillsatser, uttorkningstid för 

betongen, C3A, C4AF och karbonatisering. Ser man till betongblandningen så 

ger en minskad vct i betongblandningen en tätare struktur vilket gör att det tar 

längre tid för kloriderna att ta sig fram till stålet. Ett högre vct ger fortare 

utbredning av kloridjoner och snabbare syreinträngning vilket fortare skapar 

korrosion (Pettersson, 1996). 

Kloridinträngning, se Figur 22 är svårt att styra och dimensionera för vilket gör 

att livslängdsbedömningar med avseende på korrosion har en viss inbyggd 

osäkerhet.  

 

 

Figur 22 Kloridinträngning (Byggnadsmaterial, 2012). 
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3.4 Reparationsmetoder 

3.4.1 Val av metod 

För att förlänga livstiden och reparera betongkonstruktioner används idag 

många olika metoder. En del metoder är välbeprövade medan andra fortfarande 

är rätt så okända. Korrosionsprocessen måste först stoppas för att sedan kunna 

åtgärda problemet med korrosion i den armerade konstruktionen (Eriksson & 

Kjellholm, 2005).  

Det finns ett antal lämpliga reparationsmetoder för varje skadetyp, skadeorsak 

och skadeomfattning. Där reparationsmetod baseras på en analys, där schemat 

kan ses i Figur 23. När man väljer reparationsmetod använder man sig utav den 

Europeiska standarden EN 1504 vilken är en förenklad, illustrerande guide för 

betongreparationer. Utifrån vad man ska reparera och vilka skador som 

förekommer väljer man lämplig reparationsmetod (EN 1504).  

Skadetyp, skadeorsak och skadeomfattning blir kända genom undersökningar 

av konstruktionen. Funktionskraven som konstruktionen ska ha efter 

reparationen ska bestämmas, där är vissa krav tvingande såsom samhällets krav 

på bärförmåga och säkerhet. Andra krav är fria och kan omfatta ägarens 

önskemål om livslängd och underhållskostnad. Utifrån detta går man sedan 

vidare och väljer reparationsmetod där valet är beroende av skadans typ och 

omfattning. Den valda metoden värderas mot uppställda funktionskrav där 

även risker tas i beaktning. Slutligen, när alla stegen gåtts igenom väljer man 

en reparationsmetod. Denna schematiska modell som visas i Figur 23 tillämpas 

inte alla gånger utan det är mer vanligt att ägaren av bron lämnar över valet 

utav reparationsmetod till en entreprenör. Det är endast större broägare som 

exempelvis Trafikverket som tar hjälp av konsulter kring dessa val som även 

själv deltar aktivt i valet av reparationsmetod (Bygginnovation, 2010).  
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Figur 23 Schema för val av reparationsmetod (Bygginnovation, 2010). 

 

3.5 Livscykelperspektiv 

Byggnadsverk har en lång livslängd där ombyggnad och reparationer är 

återkommande inslag. Den långa driftstiden står för stor del av miljöpåverkan 

under byggnadsverkens livslängd. Det gör det viktigt att utforma det som 

byggs och repareras idag med hänsyn till livscykeln och inte enbart utifrån det 

första, ursprungliga investeringsskedet. Om man idag projekterar med större 

hänsyn till livscykeln kan miljöpåverkan minskas avsevärt. För att få en rättvis 

heltäckande bild av en produkts energianvändning och klimatpåverkan krävs 

ett livscykelperspektiv, principerna kan ses i Figur 24 (Trafikverket, 2012). 
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Figur 24 Principen för trovärdigt miljöarbete (Boverket, 2002). 

När man pratar om livscykel är det generellt två olika begrepp som man 

diskuterar, vilka är livscykelanalys (LCA) och livscykelkostnad (LCC). I en 

LCA studerar man en produkt eller tjänst ur ett miljöpåverkansperspektiv under 

hela dess livslängd. En LCC är den ekonomiska motsvarigheten till LCA och 

är en metod som bestämmer den totala kostnaden av en produkt under hela 

dess livscykel (Atterhög, 2008). 
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3.6 LCA 

3.6.1 Allmänt 

En LCA är en metod framtagen för att kunna få en helhetsbild hur en bro 

påverkar den omgivande miljön under en hel livscykel. Från dess att bron 

byggs med all dess resursanvändning till brons livstid är slut och den rivs. 

Detta gör att man kan bedöma den ekonomiska och miljömässiga kostnaden 

från vaggan till graven, exempel på detta kan ses i Figur 25 (Rydh et al., 2002).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 25 Livscykel för en platsgjuten konstruktion (Swerock, 2012). 

Perspektivet livscykelanalys ger ett beslutsunderlag som ser till helheten kring 

valet av produkter. Genom att se till olika livscykelanalyser av produkter kan 

man välja den produkt som har den minsta miljöpåverkan sett under hela dess 

livscykel. Det huvudsakliga syftet med livscykelanalyser är att presentera 

samspelet mellan en produkt och miljö. Livscykelanalysen utvärderar 

miljöpåverkan från ett system, exempelvis hälsoeffekter, ekologiska effekter 

och resursförbrukning. Det dock inte livscykelanalysen tar hänsyn till är 

ekonomiska och sociala synvinklar därför kan en fördel vara att kombinera 

analysen med en ekonomisk modell vilken om möjligt kan sätta monetära 

enheter på miljön (Rydh et al., 2002).  

Föregångaren till livscykelanalysen finns inom förpackningsindustrin där fokus 

legat på att utveckla plats- och pappersförpackningar till att bli miljövänligare. 

Samtidigt som livscykelanalyserna ökade kom även kritiken där man hävdade 

att de analyser som gjordes berodde helt och hållet på vilket synsätt man hade. 

En specifik produkt kunde ha ett flertal olika livscykelanalyser vilket gör det 

hela opålitligt. För att undvika denna opålitlighet har en gemensam 
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standardisering och metodik tagits fram vilka är ISO standarderna ISO 14040 

och ISO 14041 (Moberg et al., 1999 & Rydh et al., 2002).  

3.6.2 Livscykelanalysens arbetsgång och faser 

För att genomföra en livscykelanalys ska hela produktionsprocessen studeras 

vilket gör att en omfattande datainsamling krävs. Denna process består av fyra 

faser: målbeskrivning och omfattning, inventeringsanalys, 

miljöpåverkansbedömning samt resultattolkning, vilka kan ses i Figur 26. 

 

Figur 26 Livscykelanalysens olika faser (Moberg et al., 1999).  

3.6.2.1 Målbeskrivning och omfattning 

I första fasen ska målbeskrivningen formuleras där det ska framgå 

omfattningen av livscykelanalysen. Varför analysen ska genomföras, vilket 

resultat som ska uppnås och till vem som resultatet ska rikta sig åt (Baumann et 

al., 2004 & Rydh et al., 2002). 

I livscykelanalysens första fas ska även syfte och avgränsningar formuleras och 

tas fram. Verkligheten ska transformeras om till en modell då man gör en 

livscykelanalys där en sådan modellering kan ske på varierande sätt. Slutsatsen 

av analysen blir ett resultat av en studie utifrån de angivna avgränsningarna i 

analysens första fas (Träguiden, 2012 & IVF, 2002).  

Funktionell enhet 

Under syfte och avgränsningar ska den funktionella enheten definieras där dess 

primära syfte är att skapa en referensenhet där input- och outputdata kan 
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relateras. Vad som behövs för att fastställa den definierade, t.ex. mängden 

material ska kvantifieras. För att beräkna input och output används flöden 

relaterade till den funktionella enheten. Syftet med denna definition är att det är 

en service eller prestanda från en produkt som ska jämföras med en service 

eller prestanda från en annan produkt och inte produkten själv. Som ett konkret 

exempel på detta kan vara att det inte är mening att jämföra en liter målarfärg 

av en sort med en liter av en annan sort då de nödvändigtvis inte ger samma 

prestanda. Därför bör den funktionella enheten istället vara ”en kvadratmeter 

målad yta med en bestämd täckningsgrad och livstid på 10 år” (Träguiden, 

2012 & IVF, 2002).  

Systemgränser 

Vilka processer som ska ingå i den aktuella modellen bestäms av 

systemgränserna. I en livscykelanalys kan man gå i princip hur långt bak som 

helst, vilket kanske alla gånger inte är relevant i analysen. En tumregel kring 

detta är att man bara ska ta med de produkter och processer som påverkar 

resultatet med mer än 2 procent. Utifrån detta kan man lättare välja 

systemgränser för livscykelanalysen (Träguiden, 2012 & IVF, 2002).  

Allokering 

Fördelningen mellan input – och outputflöden från en enhetsprocess till 

systemet under fokus definieras i livscykelanalyser som allokering. Input- och 

outputflöden kan ibland fördelas på flera olika sätt vilket gör att det krävs 

styrkta principer för fördelningen. Detta gör att man ibland pratar om 

allokeringsprinciper som är baserade på olika enheter, dessa principer behöver 

man välja och motivera i samband med framtagningen av syfte och 

avgränsningar för livscykelanalysen (Träguiden, 2012). 

3.6.2.2 Inventeringsanalys 

Den andra fasen består av en inventeringsanalys. Denna genomförs genom att 

samla in relevant data för att kunna bygga upp analysen utifrån den tidigare 

bestämda målbeskrivningen. I inventeringsanalysen tar man fram ett 

flödesschema där man visar vilka delar som ingår i produktionen som 

exempelvis uttag av råmaterial från naturen, transport, förädling, försäljning 

och användning. Vidare ingår även att ta reda på faktorer som bland annat 

energiåtgång, tidsåtgång, utsläpp, emissioner och resursförbrukning (Baumann 

et al., 2004 & Rydh et al., 2002) 

I arbetet med inventeringsanalysen kan det bli nödvändigt att ändra på 

systemgränserna och i vissa fall även syftet då det kan visa sig vara brist på 

relevant data. Processen för inventeringsanalysen kan ses i Figur 27 nedan.  
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Figur 27 Processträd med enhetsprocesser (Träguiden, 2012). 

Det resultat man fått fram hittills i analysen anges som livscykelinventering 

(LCI) och används sedan som input för miljöpåverkansbeskrivningen. LCI 

består av en lista med input- och outputdata. Man kan redan här dra slutsatser 

utifrån LCI men eftersom det endast är baserat på input och output och inte 

med miljöpåverkansbeskrivningen bör dessa slutsatser dras med viss 

försiktighet (SS-EN ISO 14040 & Träguiden, 2012).  

3.6.2.3 Miljöpåverkansbeskrivning 

Tredje fasen innefattar en miljöpåverkansbeskrivning eller som det också 

kallas, Life Cycle Impact Assessment (LCIA). Mer schematiskt hur denna 

beskrivning går till kan ses i Figur 28 nedan.  
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Figur 28 Miljöpåverkansbeskrivningens olika steg omarbetad efter (SS-EN 

ISO 14040). 

Information som emissioner och resursanvändning vilka kommit fram ur 

inventeringsanalysen ska förenas med effekterna på omgivningen. 

Miljöpåverkansbeskrivningen inleds med att göra en klassificering utifrån den 

insamlande data i inventeringsanalysen. Denna klassificering innebär att de 

miljöproblem vilka emissionerna kan ge upphov till grupperas. För en 

fullständig livscykelanalys finns fem stycken effektkategorier som ska ingå; 

resursförbrukning, hälsoeffekter, ekologiska effekter, inflöden som inte följts 

ändå från ”vaggan” samt utflöden som inte följts ända till ”graven”. Det är 
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(Karakterisering) 
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Gruppering                                                                                                                   
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dock inte nödvändigt att samtliga kategorier ingår utan andelen bestäms utifrån 

den framtagna målbeskrivningen för analysen. Förekommer det föroreningar 

som kan kopplas till mer än en miljöeffektkategori får man bestämma sig för 

vilken kategori som relevant just i denna livscykelanalys, exempel på 

miljöpåverkanskategorier ses i Tabell 4 nedan (Rydh et al., 2002 & Stripple, 

1995). 

Miljöpåverkanskategori Kategoriindikator 

Växthuseffekt CO2 - ekvivalenter 

Ozonuttunning ODP (Ozone depletion potential) 

Försurning SO2- ekvivalenter 

Övergödning COD/BOD 

Marknära ozon POCP (eten – ekvivalenter) 

Resursanvändning, material Kg 

Resursanvändning, energi MJ (Mega-Joule) 

 

Tabell 4 Exempel på miljöpåverkanskategorier samt kategoriindikatorer 

omarbetad efter Träguiden (2012). 

Nästa steg i miljöpåverkansbeskrivningen är att utvärdera och summera de 

ingående flödenas bidrag till effektkategorierna. Detta utförs genom att ett 

värde tilldelas till den ingående inventeringsdata i respektive kategori som 

visar storlek och effekt för flödena. Det gör man för att sedan kunna jämföra 

effekterna med ett index för att avgöra miljöbelastningen. Sista delen i 

miljöpåverkansbeskrivningen är att värdera de olika miljöproblemen där man 

viktar samman dessa till ett gemensamt värde som åskådliggör den totala 

miljöpåverkan (Rydh et al., 2002, Stripple, 1995 & SS-EN ISO 14040). 

3.6.2.4 Livscykeltolkning 

Den sista fasen i livscykelanalysen består av att tolka det framtagna resultatet. 

Här ska man se till den tidigare framtagna måldefinitionen och kontrollera att 

denna har uppfyllts. Förutom att tolka resultatet ska man om det är möjligt ge 

slutsatser och rekommendationer. Det är även bra om man genomför en 

känslighetsanalys där man anger inom vilket intervall modellens reslutat kan 
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variera för att försäkra sig om att den utförda livscykelanalysen är korrekt 

genomförd (Rydh et al., 2002 & Stripple, 1995). 

Allmänt 

Tolkningen i en LCA - studie omfattar flera olika delar vilket kan ses i Figur 

29 nedan. Första fasen i LCA-analysen utgör studiens ramar medan de andra 

faserna som inventeringsanalys och miljöpåverkansbedömning ger information 

om produktionssystemet (SS-EN 14044:2006).  

 

Figur 29 Samband mellan element i tolkningsfasen och andra faser i LCA 

omarbetad efter SS-EN 14044:2006.  

Tolkningen av resultaten från livscykelanalysen ska studeras utifrån studiens 

uppsatta mål och omfattning vilka ska innehålla bedömning och kontroll av 

känslighet för inflöden, utflöden samt metodval för att göra osäkerheten i 

resultaten mer förståeliga (SS-EN 14044:2006). 

I förhållande till studiens mål ska tolkningen av analysen ta följande i 

beaktning enligt SS-EN 14044:2006: 
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- Systemfunktionerna, den funktionella enheten och systemgränsens 

lämplighet i definitionerna. 

- Datakvalitetsanalysen och känslighetsanalysens definierade 

begränsningar. 

Inventeringsanalysen bygger på data från in- och utflöden och inte på 

miljöpåverkan vilket gör att det bör tolkas med försiktighet (SS-EN 

14044:2006). 

Tolkning 

Första steget i tolkningen av analysen är identifieringen av viktiga frågor där 

syftet är att strukturera resultatet. Tanken med identifieringen är att få med 

konsekvenserna av använda metoder och gjorda antaganden. Ett exempel på 

viktiga frågor kan vara inventeringsdata såsom energi, emissioner och avfall. 

Men även miljöpåverkanskategorier som till exempel resursanvändning och 

klimatförändringar kan ses som viktiga frågor (SS-EN 14044:2006). 

För att kunna identifiera de viktiga frågorna behövs fyra olika typer av 

information enligt SS-EN 14044:2006 som ska finnas framtaget från de 

tidigare faserna i livscykelanalysen: 

1. Resultatet ska sammanställas och struktureras med information om 

kvaliteten på framtagen data. 

2. Metodval såsom systemgränser och allokeringsregler som används i 

analysen. 

3. Definitionen av mål och omfattning med dess värdegrunder i studien. 

4. De berörda parternas roller och ansvar i förhållande till tillämpningen. 

Resultatets signifikans bestäms först när resultaten från de föregående faserna 

uppfyller studiens mål och omfattning (SS-EN 14044:2006). 

Nästa steg i tolkningen av analysen är utvärdering där syftet är att skapa 

trovärdighet och tillförlitlighet hos resultaten från livscykelanalysen. 

Resultaten bör presenteras på ett sådant sätt att det ger en förståelig bild hos 

den som är beställare av analysen. Tre metoder ska övervägas att användas 

under utvärderingen (SS-EN 14044:2006);  

a. Kontroll av fullständighet  

Kontroll av fullständighet går ut på att garantera att all relevant information 

och nödvändiga data för tolkningen är tillgängliga samt fullständiga (SS-EN 

14044:2006). 
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b. Kontroll av känslighet  

Kontroll av känslighet syftar till att bedöma tillförlitligheten hos de slutgiltiga 

resultaten. Detta kan ske genom att bestämma hur slutledningarna påverkas av 

osäkerheter i data. Ska en genomförd livscykelanalys presenteras för 

allmänheten ska utvärderingselementen innehålla förklaringar som bygger på 

detaljerade känslighetsanalyser. Den specifika detaljnivån bestäms utifrån 

resultaten från inventeringsanalysen och miljöpåverkansbedömningen. 

Resultaten av känslighetskontrollen kan direkt påvisa en tydlig effekt på 

studiens resultat. Om det skulle visa sig att kontrollen av känsligheten inte 

visar på några större skillnader är det inget misslyckade utan det kan vara 

slutresultatet av studien (SS-EN 14044:2006). 

 

c. Kontroll av överensstämmelse.  

Kontroll av överensstämmelse avser att bestämma om antaganden, metoder och 

data svarar mot mål och omfattning. Överensstämmer det med mål och 

omfattning ska följande fyra frågor enligt SS-EN 14044:2006 besvaras: 

1. Är datakvalitetsskillnaderna under produktsystemets livscykel samt 

mellan produktsystem i enlighet med mål och omfattning? 

2. Har konsekvent hantering av geografiska och/eller tidsmässiga 

skillnader skett? 

3. Har konsekvent tillämpning skett av allokeringsregler och 

systemgränser i produktsystemen? 

4. Har konsekvent miljöpåverkansbedömning av elementen skett? 

Sista steget i tolkningen består av slutsatser, begränsningar och 

rekommendationer. Slutsatserna som ska dras av analysen bör göras iterativ 

med de andra elementen i fasen för livscykeltolkningen. De slutgiltiga 

slutsatserna ska ligga till grund för rekommendationerna och även vara en 

logisk och rimlig konsekvens av slutsatserna (SS-EN 14044:2006).  
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3.7 LCC 

3.7.1 Allmänt 

Ett mål som samhället har generellt är att maximera nyttan och minimera 

kostnaderna där svårigheten är att prissätta nyttan. Offentliga investeringar 

inom infrastrukturen löper allt som oftast över långa tidsperioder vilket också 

ökar svårigheten för planeraren att uppskatta nyttor och kostnader utan 

osäkerheter. Ett sätt som vuxit fram för att stimulera entreprenörer att komma 

med nya metoder är total- och funktionsentreprenader. I en 

funktionsentreprenad ligger ansvaret hos entreprenören en tid efter 

produktionens färdigställande för drift och underhåll. Detta medför att 

entreprenören inte bara kan se till produktionskostnaden utan tvingas tänka 

långsiktigt. Användandet utav funktionsentreprenader medför att kostnader sett 

över en hel livscykel blir lägre vilket är av största intresse ur ett 

samhällsekonomiskt perspektiv (Olsson, 1993, Sund, 1996 & Sveriges 

Mekanförbund, 1984).  

Tekniken kring LCC kan användas för att påverka totalkostnaden under en 

produkts hela livslängd. Där besluten som fattas ska baseras utifrån alla 

tänkbara påverkande kostnader. Livscykeln kan vara produktens tänkta 

livslängd men även vara ett bestämt antal år. En av anledningarna till att 

livscykelkostnader blivit ett allt mer intressant begrepp är att drift och 

underhåll av en produkt ibland är högre än själva investeringskostnaderna. 

Exempel på livscykelkostnader kan vara; inköp, uppförande, driftkostnad med 

personal och energi, underhållskostnad för förebyggande och avhjälpande 

underhåll, stilleståndskostnader, intäktsbortfall på grund av stillestånd samt 

avfalls- och återvinningshantering (Sveriges Mekanförbund, 1984).  

När man vill påverka det slutgiltiga utförandet av ett framtida projekt i ett tidigt 

skede är LCC ett viktigt redskap. Tar man hänsyn till livscykelkostnader i ett 

tidigt skede kan man göra besparingar i drift- och underhållsfasen trots att den 

initiala kostnaden blir högre (Schaub, 1990 & Wittenfelt, 2004). Beställaren av 

ett projekt kan använda livscykelkostnader som ett sätt att uttrycka krav 

gentemot den som utför projektet. Tas hänsyn till livscykelkostnaderna tvingas 

beställaren i ett tidigt skede att fundera och ange vilka krav denna har för 

projektet.  

Olika alternativa utformningar på lösningar kan generera stor skillnad på 

kostnaderna men även kvaliteten på utförda arbeten är avgörande för vad den 

totala kostnaden blir för exempelvis en bros hela livstid. Som kan ses i Figur 

30 nedan inträffar kostnader för en underhållsåtgärd vid olika tidpunkter, först 

sker en stor investering därefter årliga kostnader för drift och underhåll samt 

reparationer vilka inträffar med ojämna mellanrum (Sundqvist, 2003).  
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Figur 30 Kostnader för en underhållsåtgärd (Sundqvist, 2003).  

Grunden i LCC - beräkningar är ekonomiska optimeringsproblem där framtida 

kostnader läggs ihop med nutida kostnader där slutligen en totalkostnad fås. 

Denna metodik syftar till att jämföra olika investeringsalternativ med varandra 

för att få fram den mest kostnadseffektiva lösningen för objektets hela 

livslängd. Det som man även bör ta hänsyn till är att det finns en brytpunkt 

mellan kostnad och kvalitet. Den mest kostnadseffektiva lösningen kanske inte 

är att lägga all fokus på kvalitén eftersom man bara tillsist investerar utan att 

kvaliteten förändras. Det gäller att hitta brytpunkten, där sänkningen av 

underhållskostnaderna möter ökningen av kostnaden för kvalitén. I Figur 31 

nedan kan ses att hög kvalitet ger en hög investeringskostad men vilket på sikt 

kan ge låga drifts- och underhållskostnader (Sundqvist, 2003).  

 

Figur 31 Optimering av LCC (Sundqvist, 2003). 
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LCC-analyser är vanligt att de utförs på komponent nivå, där man vill hitta den 

komponent som ger lägst totalkostnad. Det är sällan LCC-analyser sker på 

systemnivå där man jämför alternativa konceptlösningar och utförandesätt. En 

LCC-analys på systemnivå kräver mer arbete men skulle genera en större 

resultatskillnad om man jämför med en LCC-analys på komponent nivå (Levis 

et al., 2008).  

Det som krävs för att genomföra LCC-analyser på systemnivå är att få 

metodiken att ingå redan i projekteringsstadiet, där man har störst möjlighet att 

påverka valet av lösningar. Ser man i Figur 32 nedan kan det konstateras att 

det är under projekteringsfasen som den slutliga kostnaden bestäms för 

projektet inklusive drift och underhåll (Sundqvist, 2003). 

 

Figur 32 Möjlighet att påverka kostnader för ett byggnadskoncept (Sundqvist, 

2003).  

3.7.1.1 LCC-analys på systemnivå 

Redan på 1970-talet började anvisningar för hur LCC - beräkningar skulle 

genomföras dyka upp och idag är anvisningarna ännu fler (Levin et al., 2008). 

Fler alternativa lösningar kan tas fram genom att bestämma systemgränser och 

avsedd driftperiod. Den tekniska lösningen som blir billigast är den som har 
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lägst LCC - värde och samtidigt uppfyller fastställda krav. Det man däremot 

bör ha i beaktande är att en LCC-analys aldrig kan ge ett exakt värde på den 

slutgiltiga totalkostnaden, utan det värdet är ett endast ett uppskattat värde. 

Detta beror på att framtiden inte fullt ut kan förutspås. Slutsumman för ett 

systems livslängd kan fastställas först när brukstiden har passerat. I samband 

med LCC - beräkningar görs ett antal antaganden och utelämnanden vilken 

även det påverkar resultatet (Lindqvist et al., 1999).  

Underhållskostnader för nya åtgärder, livslängder på nya ingående delar och 

framtida ekonomi- och prisutvecklingar är även det svårt att uppskatta. Det gör 

att man bör i första hand se LCC - värdet som ett jämförelsetal för värderingar 

av framtida alternativ och inte direkt som en konkret kostnadsuppgift (Levin et 

al., 2008 & Lindqvist et al., 1999).  

När man genomför en LCC-analys bör man vara medveten om att LCC är ett 

kostnadsmått vilket är direkt beroende av en LCC - modell tillsammans med en 

given uppsättning data. När modellen och/eller indata förändras så förändras 

även utfallet, detta innebär att samma alternativ kan ha flera olika LCC - 

värden (Wååk, 1992). Förenklat kan tillvägagångssättet för en LCC-analys se 

ut som nedan enligt (Wååk, 1992). 

1. Identifiera problemet 

I startskedet är det viktigt att identifiera problemet och även ta fram vad syftet 

med lösningen ska vara. 

2. Bestäm ambitionsnivå 

Här behöver man fastlägga hur hög noggrannhet det behöver vara på indata och 

vilken precision som krävs på beräkningarna.  

3. Planlägg analysen 

Bestäm när analysen ska vara klar och planera bakifrån. När detta är gjort kan 

man genomföra en tidsuppskattning av alla ingående moment.  

4. Klarlägg begränsningar, krav och förutsättningar 

Innan beräkningar börjar genomföras är det lämpligt att specificera 

avgränsningar, krav och förutsättningar som genomgående ska gälla. 

Förutsättningar för en analys utgörs även av: 

a. Ekonomiska förutsättningar 

b. Driftprofil och principer för värdering av driftsäkerhet 

c. Underhållskoncept 
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d. Regler för utvärdering och rangordning av alternativ 

 

5. Om det inte redan finns en för området skriven LCC - modell, ta 

fram en ny 

En LCC - modell består av ekvationer som beskriver hur LCC - värdet ska 

beräknas. Modellerna skiljer sig åt och kan utföras manuellt eller med hjälp av 

dator. Det viktiga här är att modellen för användarna är lättförståelig.  

6. Skapa alternativ, referenslösningar och fatta beslut. För varje 

framtaget alternativ utförs steg: 

 

a. Generera data 

Ekonomiansvariga, förvaltare, projektledare, produktleverantörer, konsulter 

och entreprenörer är de som lämpligen indata hämtas ifrån. De största 

svårigheterna i en LCC-analys är svårigheten med att få fram indata. Om LCC-

analysen ska användas för jämförelse av olika alternativ är exaktheten inte 

riktigt viktig och det behövs i regel stora ändringar i indata för att alternativens 

rangordning ska förändras (Levin et al., 2008).  

b. Genomför beräkningar och analyser enligt modellen 

Här sätter man in data i LCC - modellen och får ut värde i form av utdata. 

Sedan genomförs en känslighetsanalys av indata och resultat. 

c. Gör värderingar, jämförelser samt dokumentera 

Värdering av resultatet görs som sedan jämförs med referenslösningen. Sedan 

förkastar man eller sätter upp en ny referenslösning för att avslutningsvis 

dokumentera alternativet. 

7. Redovisa med en sammanfattning 

Det sista man gör är en sammanfattning av LCC-analysen där det är viktigt att 

denna presenteras på ett förståeligt och överblickbart sätt. Enligt (Wååk, 1992) 

finns ett antal frågor som man bör kontrollera om svar finns på. 

a) Speglar LCC - modellen problemet och uppnås syftet? 

b) Har en nedbrytning av kostnadselementen utförts genomgående och är 

samtliga kostnadselement beaktade? 

c) Vilka kostnadselement har exkluderats och varför? 

d) Har källorna för indata redovisats? 

e) Har alla antaganden som påverkar resultatet redovisats? 
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f) Har alla rimliga alternativ studerats och har valt alternativ rättfärdigats 

på basis av LCC?   

3.7.2 LCC- Indata 

För att kunna värdera de ingående parametrarna i beräkningen utav 

livscykelkostnaden kan det vara bra att göra en känslighetsanalys. Genom att 

då variera de indata som man är osäker kring mellan sannolika ytterligheter får 

man en bild utav variationen av resultatet (Berglund & Ntirabampa, 2009). I 

Figur 33 nedan visas exempel på olika indata i en livscykelkostnadsanalys för 

en bro.  

 

Figur 33 Livscykelkostnadsanalysens struktur för en bro, omarbetad efter 

(Berglund & Ntirabampa, 2009). 

Investeringskostnader 

Investeringskostnader innefattar alla de kostnader som uppkommer innan en 

bro börjar användas. Kostnaderna kan vara materialkostnader, transporter, 

löner. Enkelt kan sägas att investeringskostnader innefattar kostnader som hör 

ihop med konstruktionen av bron som projektering och produktion (Huvstig, 

2000).  
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Förvaltningskostnader 

En bro kräver regelbundna åtgärder såsom rengöring från smuts och 

snöröjning, dessa kostnader ingår under förvaltningskostnader. Det är av 

största vikt att sköta underhållet på en bro för att den tekniska livslängden ska 

kunna uppnås. Man brukar prata om två sorters underhåll; förebyggande och 

avhjälpande. Förebyggande underhåll kan ske utifrån ett förutbestämt intervall 

eller utifrån anläggningens tillstånd. Till förebyggande underhåll räknas 

åtgärder som reparation av sliten brobeläggning och renspolning. Avhjälpande 

underhåll är det som sker när ett funktionsfel uppstått på bron, exempelvis när 

man behöver byta ut vissa delar såsom broräcke eller brobalkar (Pousette & 

Fjellström, 2004).  

Samhällskostnader 

När man reparerar en bro bör även trafikant- och samhällskostnaderna värderas 

som påverkas av reparationen. Till trafikantkostnader hör bland annat restids-, 

fordons-, gods-, och miljökostnader. Entreprenören bör i en LCC - kalkyl 

uppskatta hur lång tidsperiod trafiken kommer att påverkas av 

reparationsarbetet av en bro. I denna uppskattning måste man tänka på flera 

olika aspekter som om bron ska stängas helt, bredden på vägbanan minskas en 

viss tid osv. Om bron ska stängas helt eller om en omväg ska upprättas så är de 

effekter och kostnader som drabbar trafikanterna av största vikt (Huvstig, 

2000). 

Olyckskostnader består av de kostnader som uppstår i samband med broarbete 

eller som en följd av en miljöpåverkan såsom översvämning, brand och 

påkörning. Miljöpåverkanskostnader är svåra att veta exakt när i tiden de 

uppstår och förenklat kan sägas att dessa kostnader härrör från utsläpp av gaser 

och koldioxid, buller från fordon osv. (Huvstig, 2000).  

3.7.3 Ekonomiska analysmetoder 

Livscykelkostnadsanalysen kan med hjälp av olika ekonomiska analysmetoder 

ge beslutsfattare underlag för den ekonomiska livslängden vid investeringar. 

Det finns två olika livslängder man pratar om, den tekniska livslängden och 

ekonomiska livslängden. Teknisk livslängd avser den tid som 

investeringsobjektet kan brukas med hänsyn till fysisk förslitning medan 

ekonomisk livslängd avser den tid fram till den tidpunkt som investeringen ger 

maximal lönsamhet. En LCC - modell skapas genom indata i form av 

investeringskostnader tillsammans med en bedömning av framtida ekonomiska 

konsekvenser (Sveriges Mekanförbund, 1984). För att genomföra dessa 

beräkningar och framtida ekonomiska bedömningar har diskonteringsräntan, r 

betydelse vilket presenteras mer ingående nedan.  
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r – Diskonteringsränta  

Investeringsbedömningar genomgås av principen att en viss mängd pengar har 

olika värde vid olika tidpunkter. Med hjälp av ett prisindex kan kostnader och 

nyttor som uppkommer vid olika tillfällen under projektets livslängd 

transformeras med avseende på inflation och deflation. Med inflation menas att 

du för en viss summa kan köpa en specifik vara ett år medan du nästa år 

behöver betala en högre summa för samma specifika vara. Deflation avser 

motsatsen, där du behöver betala en mindre summa nästkommande år för 

samma specifika vara. Det som även bör beaktas är att de pengar som satsas i 

ett infrastrukturprojekt skulle lika gärna kunnat sättas in på banken och få en 

viss avkastning. För att uppfylla denna avkastning diskonterar man kostnaderna 

till en viss tidpunkt med en diskonteringsränta (kan liknas med kalkylränta). 

Syftet med detta är att kunna jämföra in- och utbetalningar vid olika tillfällen. 

Man diskonterar vanligtvis beloppen till nutid eller början av ett planerat 

projekt där värdet av en betalning vid tidpunkten benämns nuvärdet och 

summan av flera olika betalningars nuvärden kallas kapitalvärde (Sund, 1996 

& Nilsson et al., 1993).  

Diskonteringsräntan kan väljas på två sätt i ett infrastrukturprojekt. Där den 

antingen väljs så den överensstämmer med statens låneränta eller att den 

representerar den ränta som kunde fåtts om kapitalet funnits inom den privata 

sektorn. Diskontering av framtida kostnader och nyttor till ett nuvärde gör att 

dessa får mindre betydelse för beslut som tas vid den aktuella tidpunkten. 

Desto högre diskonteringsränta som väljs desto mindre blir effekten av 

framtida ekonomiska konsekvenser (Sund, 1996).  

Valet av diskonteringsränta beror på projektet finansieras med privata eller 

offentliga medel. När det gäller privata investeringar finns oftast en mer 

realistisk användning av pengarna vilket gör att en högre diskonteringsränta 

kan väljas. Offentliga medel som när samhället bestämt sig för att satsa pengar 

på ett projekt är inte kortsiktiga vinster målet utan långsiktiga. Orsaken till att 

offentliga medel är långsiktiga är för att det allt som oftast inte bara är ekonomi 

inblandat utan till stor del politik. Detta gör även att man inte kan använda 

samma tankesätt vid offentliga investeringar (Sund, 1996). Kalkylräntan sätts 

till 4 % för infrastrukturprojekt i Sverige inom den offentliga sektorn och rör 

det sig om en företagsekonomisk investering ligger kalkylräntan på 8 % 

(SIKA, 2005). 
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3.7.4 LCC – beräkning 

Livscykelkostnaden består av en teknisk-ekonomisk metod för att bedöma 

kostnaden för en konstruktion under sin livstid, från design till slutet av dess 

livslängd inklusive demontering. Därför är det en fråga om att kunna 

kvantifiera de diskonterande kostnaderna (kostnader uttryckt som nuvarande 

pengar) för de olika åtgärder som behöver tas under konstruktionens livstid. 

Summan av dessa olika diskonterade kostnader utgör det netto aktuella 

anskaffningsvärdet av konstruktionen. Denna analys är en bedömning av de 

investeringar som krävs för att idag genomföra dessa åtgärder i framtiden. Det 

ger oss möjlighet att bestämma de totala kostnaderna för en konstruktion 

inklusive dess kostnader för utformning, konstruktion, underhåll, reparation, 

störningar och demontering (Cremona, 2011). 

En sådan analys försöker att realistiskt uppskatta hur mycket en konstruktion 

kommer att kosta på långsikt och även hjälpa till med att hitta en bra 

ekonomisk förvaltning. Detta gör att livscykelkostnadsberäkningar används för 

att jämföra olika lösningar emot varandra för att finna förbättringar (Cremona, 

2011).  

Diskontering av kostnaderna vid beräkning av kapitalvärdeskostnaderna 

förklaras av behovet av att jämföra kostnaderna på samma monetära bas. 

Nuvärdet (nuvarande kostnad) är baserat på en investeringsprincip där ett 

kapital P investeras under en period t (vanligtvis uttryckt i år) till en räntesats 

av r vilket ger det slutliga värdet vid slutet av period t, enligt (Cremona, 2011): 

          
 [3.7.4.1] 

Värdet P representerar den nuvarande kostnaden för utgifter C i år t för 

uppdaterad diskonteringsränta r, enligt (Cremona, 2011): 

  
 

      
 

 [3.7.4.2] 

 

I praktiken kan många kostnader uppkomma under konstruktionens 

användningsperiod, om           representerar tiden att ingripa och 

          de motsvarande kostnaderna kan det totala nuvärdet ges enligt 

(Cremona, 2011): 
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 [3.7.4.3] 

Detta tillvägagångssätt gynnar jämförelsen av olika investeringar på ett rättvist 

sätt där det som ger det lägsta nuvärdet i allmänhet är att föredra. Hela 

livscykelkostnadskonceptet definieras som summan av investeringskostnaderna 

och dess uppsättning av diskonterade kostnader    relaterad till inspektion, 

underhåll, reparation och slutlig demontering (Cremona, 2011). 

Ekvationerna 3.7.4.1–3.7.4.3 används i LCC - beräkningar där 

beräkningsgången för en brokonstruktion beskrivs nedan i steg 1 till 6.  

1) Beräkning diskonterade kostnaden 

LCC – beräkningen inleds med att beräkna den diskonterade kostnaden, där 

man räknar ut vad kostnaden för konstruktionen är värd i framtiden utifrån en 

given avkastning. Till detta behöver man veta olika sannolikhetsfall vilka 

presenteras i Tabell 5 nedan och som används i dessa beräkningar.  

Tabell 5 Fördelning av osäkerheten av kostnaden (Cremona, 2011). 

Slutkostnad: 10 % 

under 

nuvärdet 

 

nuvärdet 

10 % 

över 

nuvärdet 

20 % 

över 

nuvärdet 

Sannolikhet: 0,1 0,6 0,2 0,1 

 

2) Beräkning diskonterade inspektionskostnader 

För en brokonstruktion behöver man räkna med att inspektioner behöver 

genomföras med jämna mellanrum för att försäkra sig om att bron är bra skick 

och undersöka ifall reparationer behöver genomföras. Utifrån givna 

ekvationerna ovan, 3.7.4.1–3.7.4.3 beräknas denna kostnad fram där de 

ingående parametrarna beror av hur ofta inspektionerna ska genomföras samt 

vad denna inspektionskostnad kostar varje gång.  

3) Beräkning kommande reparationskostnader 

En brokonstruktion kommer antagligen någon gång under sin livslängd att 

behöva repareras i form av ommålning av stålet om det rör sig om en sådan 

bro osv. Kostnaderna för dessa kan vara svåra att uppskatta, men för att 
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lättare kunna göra det använder man sig utav ekvation 3.7.4.1–3.7.4.3 

tillsammans med olika sannolikhetsfall vilka presenteras i Tabell 6 nedan. 

Sedan för att beräkna reparationskostnaden behöver man bestämma ungefär 

hur stor den kommer att vara, procentuellt av totalkostnaden för 

investeringen av brokonstruktionen. 

Tabell 6 Fördelningen av slutkostnaden utifrån osäkerheter(Cremona, 2011). 

Slutkostnad: 

20 % 

under 

nuvärdet 

 

nuvärdet 

20 % 

över 

nuvärdet 

Sannolikhet: 0,2 0,6 0,2 

 

4) Utbyte av beläggning 

En beläggning på en bro håller inte hela brons livscykel, utan den behöver 

bytas ut. För detta antar man hur ofta beläggningen behöver bytas ut, med hur 

många års mellanrum det ska ske. Sedan använder man sig av ekvation 3.7.4.3 

för att beräkna fram den totala framtida kostnaden. Dock är det så att när en 

beläggning byts ut uppkommer även andra kostnader som trafikantkostnader 

eftersom det under tiden beläggningsarbetet sker uppstår en trafikstörning. För 

att uppskatta denna trafikantkostnad behöver man veta antalet fordon som kör 

över bron per dygn, hur stor dess försening uppskattas vara i minuter samt även 

hur stor kostnaden per fordon är. Trafikantkostnaden kommer även den att öka 

procentuellt med åren, vilket är något som behöver uppskattas och tas hänsyn 

till i beräkningarna (Cremona, 2011). 

5) Beräkning av rivningskostnad  

När brokonstruktionens livslängd har passerat behöver den rivas vilket också 

behöver tas hänsyn till vid LCC – beräkningen. Där behöver man uppskatta 

rivningskostnaden, procentuellt av den totala investeringskostnaden. Sedan 

använder man sig utav ekvation 3.7.4.3 för att beräkna rivningskostnaden 

6) Beräkning av det totala nuvärdet  

Slutligen beräknas den totala nuvärdeskostnaden för bron genom att summera 

steg 1 till 5 ovan (Cremona, 2011). 
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3.8 Livslängdsberäkning 

3.8.1 Allmänt 

Det här kapitlet presenterar beräkningsgången för en livslängdsberäkning av en 

brokonstruktion som utsätts för nedbrytningsmekanismer i form av 

kloridinitierad korrosion. Anledningen till att det enbart räknas på korrosion 

och karbonatisering väljs bort är för att en livslängdsberäkning med 

karbonatisering innehåller för många osäkerheter för att kunna ge rimliga svar. 

Denna beräkningsmodell består av en mängd olika ingående parametrar där 

värdena bör betraktas som exempel värden. Det eftersom en del värden har 

bristfälligt underlag som till exempel stora variationer kan förekomma för en 

cementtyp enligt standard. Men även en miljö enligt viss beskrivning kan 

innehålla stora variationer (Betongrapport, 2007). 

3.8.2 Beräkningsgång kloridinitierad korrosion 

För att direkt bestämma det täckskikt som ger initiering av korrosion efter en 

viss tid, t används ekvation 3.8.2.1 nedan (Betongrapport, 2007). 

          
 

     
        

       
        

  

 
 
   
 

         
   
 

    
 

 

                  
                [3.8.2.1] 

 

För att direkt bestämma tiden till initiering av korrosion för en viss täckskiktstjocklek, 

x används ekvation 3.8.2.2 nedan (Betongrapport, 2007).  

  
       

     
 

      
       

    
   
 

     

  
 

     
         

   
 

    
 

 

                 
  

  

 

 

     
 

             [3.8.2.2] 

 

Vilket kan ses i ekvation 3.8.2.1 samt 3.8.2.2 består dessa av en mängd olika 

ingående parametrar vilka kommer att presenteras mer ingående nedan.  

För den aktuella betongen som livslängdsdimensioneringen avser bestäms vbt 

med hjälp av Tabell 7. Där preliminära värden på effektiva 

kloriddiffusionskoefficienten D0,cl i 10
-12

 m
2
/s presenteras för respektive vbt. 

Värdena är baserade på mätdata för betongprover som härdat i 28 dygn 

(Betongrapport, 2007). 
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Tabell 7 Vatten – bindemedelstalet, vbt varierar beroende av cementtyp 

(Betongrapport, 2007).  

vbt Portlandcement (CEM I) D:o med silika (CEM I + Si) 

0,3 4,2 ± 1,2 1,4 ± 0,6 

0,4 9,8 ± 2,6 4,4 ± 2,0 

0,45 14,4 ± 3,8 7,2 ± 3,5 

0,5 19 ± 5 10 ± 5 

0,6 33 ± 9 22 ± 10 

0,7 53 ± 14 42 ± 19 

 

Det karakteristiska värdet för faktorn k
k
c,cl är beroende av härdningstiden och 

bestäms ur Tabell 8 (Betongrapport, 2007).  

Tabell 8 Karakteristiskt värde för faktorn k
k
c,cl som funktion av härdningstiden 

(Betongrapport, 2007).  

Härdningstid, dagar k
k

c,cl 

1 2,08 

3 1,50 

7 1,00 

28 0,79 

 

Det karakteristiska värdet för faktorn k
k
e,cl beror av vilken miljö betongen vistas 

i vilket bestäms av Tabell 9 (Betongrapport, 2007).  

Tabell 9 Karakteristiskt värde för faktorn k
k
e,cl med hänsyn till bindemedel och 

exponering. Vägmiljö med tösalt anses vara likvärdig med 

stänkzonen i marin miljö (Betongrapport, 2007). 

Exponering, marin miljö 
k

k
e,cl 

Portlandcement (CEM 1) 

Ständigt under vatten 1,32 

Tidvattenzon 0,92 

Stänkzon 0,27 

Luftburet salt 0,68 

 

Faktorn A
k
cs,cl  är en regressionsparameter som bestäms ur Tabell 10. En 

traditionell vägbro har en exponering, marin miljö med tösalt (Betongrapport, 

2007).  
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Tabell 10 Regressionsparametern A
k
cs,cl som beskriver sambandet mellan 

kloridhalten i ytan och vatten - bindemedelstalet vbt beror av 

bindemedel och exponering (Betongrapport, 2007).  

Exponering, marin miljö 

A
k

cs,cl i % av bindemedelsvikt 

Cement 

Portland 

(CEM I) 

Med flygaska 

(II/A-V, II/B-V) 

Med silika 

(CEM I + Si) 

Ständigt under vatten 10,3 10,8 12,5 

Stänk – och tidvattenzon 7,76 7,46 8,96 

Luftburet salt 2,57 4,42 3,23 

Tösalt 1,40 - - 

 

Det karakteristiska värdet för n
k
cl fås ur Tabell 11 där exponenten är 

tidsberoende. Det bör även uppmärksammas att för tösaltade miljöer redovisas 

medelvärden medan det för marina miljöer redovisas karakteristiska värden 

(Betongrapport, 2007). 

Tabell 11 Karakteristiskt värde för exponenten för tidsberoende nk
cl 

(Betongrapport, 2007). 

Exponering, marin miljö 

n
k
cl 

Cement 

Portland 

(CEM I) 

Med flygaska 

(II/A-V, II/B-V) 

Med silika 

(CEM I + Si) 

Ständigt under vatten 0,30 0,69 0,62 

Stänk – och tidvattenzon 0,37 0,93 0,39 

Luftburet salt 0,65 0,66 0,79 

Tösalt 0,67 - 0,60 

 

Exponering och typ av bindemedel påverkar inte bara den kritiska kloridhalten 

utan även vbt har viss inverkan.  I Tabell 12 presenteras det karakteristiska 

värdet för c
k
cr, dock finns det endast framtaget för Portlandscement och 

värdena är både osäkra och utslagsgivande vilket gör att de bör användas med 

stor försiktighet (Betongrapport, 2007). 
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Tabell 12 Karakteristiskt värde för den kritiska klorhalten c
k
cr (Betongrapport, 

2007). 

Exponering, marin miljö 

c
k
cr 

Portlandcement (CEM I) med vbt = 

0,5 0,45 0,4 0,3 

Ständigt under vatten 1,6 1,85 2,1 2,3 

Stänk – och tidvattenzon 0,5 0,65 0,8 0,9 

Luftburet salt 0,5 0,65 0,8 0,9 

 

I Tabell 13 presenteras täckskiktsavvikelser samt partialkoefficienter för 

vägmiljö med tösalt, dit klassas vanligtvis vägbroar. Värdena anges i tre olika 

klasser, de är beroende på hur man värderar kostnaden för reparationer sett till 

kostnaden för att minska risken för nedbrytning vilket kan göras genom att 

exempelvis öka täckskiktet (Betongrapport, 2007). 

Tabell 13 Täckskiktsavvikelser och partialkoefficienter för vägmiljö med tösalt 

(Betongrapport, 2007).  

Relativ kostnad för reparationer Låg Normal Hög 

Δx, täckskiktsavvikelse (mm) 6 12 16 

ϒccr, kloridtröskel 1,03 1,05 1,08 

ϒcs,sl, kloridhalt i ytan 1,60 2,30 3,30 

ϒRcl, inträngningsmotstånd 1,25 2,00 2,85 

 

När man sedan har valt parametrar i tabell 7 – 13 utifrån given situation 

använder man dessa i ekvation 3.8.2.1 och får man ut hur tjockt täckskikt som 

krävs för att betongkonstruktionen ska hålla ett visst antal år. Använder man 

samma valda parametrar i ekvation 3.8.2.2. får man ut hur många år det är tills 

armeringskorrosion initieras i betongkonstruktionen med ett visst täckskikt.    
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3.9 Sprickbreddsberäkning 

3.9.1 Allmänt 

I livslängdsberäkningen vars beräkningsgång presenterats i avsnitt 3.8.2 

beräknar man fram antalet år tills en kloridinitiering sker. Men när denna 

initiering skett dröjer det ytterligare ett antal år innan ingående delar såsom 

kantbalkar i konstruktionen behöver bytas ut. För att kunna bestämma när detta 

utbyte ska ske behöver man genomföra en sprickbreddsberäkning, vars 

beräkningsgång presenteras i avsnitt 3.9.2. 

 

3.9.2 Beräkningsgång  

Sprickbreddens dimensioneringsvärde beräknas genom följande uttryck 

(Betongrapport, 2007): 

 

    
  

           
  
    

     
 

     
  

       [3.9.2.1] 

där: 

 

   – den synliga sprickans bredd 

   –   dimensioneringsvärde för parameter som beror av armeringsstångens 

placering 

   –   dimensioneringsvärde för aktuellt rostangreppsdjup i  m 

   
  – dimensioneringsvärde för den inträngning i  m som initierar 

uppsprickning 

 

 

För att kunna få fram alla de ingående värdena i ekvation 3.9.2.1 ovan måste en 

rad olika beräkningar genomföras, där dessa inleds med att beräkna det 

karakteristiska värdet för resistiviteten enligt följande (Betongrapport, 2007): 

 

      
   

     

  
 
    
 

       
        

         
         

  

       [3.9.2.2] 

där: 

 

  
  – karakteristiskt värde för den potentiella elektrolytiska resistiviteten 

(475 Ω när D = 2             för aktuell betong) 

   –   betongens ålder vid acceptansprovning 
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      –  betongens aktuella ålder, dock tillgodoräknas högst 1 år 

     
  – karakteristiskt värde för resistivitetens exponent för tidsberoende 

      
  –  karakteristiskt värde för resistivitetens härdningsfaktor, sätts = 1,0 

       
 – karakteristiskt värde för resistivitetens temperaturfaktor, räknas ut 

med ekvation 3.9.2.3 

        
  – karakteristiskt värde för resistivitetens fuktighetsfaktor 

       
  –  karakteristiskt värde för resistivitetens kloridfaktor 

 

 

   

Temperaturfaktorn beräknas enligt (Betongrapport, 2007): 

      
                   

       [3.9.2.3] 

där: 

   – karakteristiskt värde för en faktor som beskriver resistivitetens 

temperaturberoende 

T – temperatur i 
o
C 

 

 

Vidare beräknas korrosionshastigheten, Vd enligt följande (Betongrapport, 

2007): 

    
  

  
       

     

       [3.9.2.4] 

där: 

   – konstant i sambandet korrosionshastighet – resistivitet  

   –   karakteristiskt värde för resistivitet, räknas ut i ekvation 3.9.2.2 

   –   karakteristiskt värde på faktor för gropfrätning 

    
  – karakteristiskt värde på faktor för kloridkorrosionshastighet 

   – partialkoefficient för kloridkorrosionshastighet, för kloridinitierad 

korrosion sätts den alltid = 1,0 
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Det aktuella rostangreppsdjupet fås ur följande (Betongrapport, 2007): 

    
 

            
  
   
       

 

       
  

       [3.9.2.5] 

där: 

 

   – relativ längd av våta perioder (när betongen har RF ≥ 85 %) 

  
  –   dimensioneringsvärde för tiden till kloridinitiering 

     –   konstruktionens önskade livslängd 

  

 

Dimensioneringsvärde,   
  för rostangreppsdjup för initiering av spricka 

beräknas enligt följande (Betongrapport, 2007): 

 

  
        

  

 
        

       

       [3.9.2.6] 

där: 

 

        – regressionskoefficienter 

   –   dimensioneringsvärde för täckskikt 

  –   stångdiameter 

      
   – dimensioneringsvärde för betongens draghållfasthet i MPa 

 

      

I tabellerna 14 - 21 nedan presenteras de ingående parametervärdena som 

behövs i respektive beräkning.  

 

Exponenten för tidsberoende, n
k
res väljs utifrån cementtypen och presenteras i 

Tabell 14. 

      

Tabell 14 Exponent för tidsberoende med hänsyn till resistivitet 

(Betongrapport, 2007). 

Cementtyp n
k
res 

Portlandscement (CEM I) 0,23 

Flygaskecement (CEM II/A-V, II/B-V) 0,62 
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Faktorn för kloridkorrosionshastigheten, F
k
cl bestäms ur Tabell 15.  

 

Tabell 15 Karakteristiska värden för kloridkorrosionshastigheten 

(Betongrapport, 2007).  

Förekomst av klorider F
k
cl 

Ja 2,63 

Nej 1,0 

 

 

Karakteristiska värdet för wt bestäms utifrån fuktförhållandet enligt Tabell 16. 

 

Tabell 16 Karakteristiska värden för relativ längd av våta perioder (när 

betongen har RF ≥ 85 %)(Betongrapport, 2007). 

Fuktförhållanden wt 

Torrt, alt. måttligt fuktigt, skyddat 0 

Luftburet havsvatten 0,5 

Cykliskt vått och torrt, oskyddat mot regn/havsvatten 0,75 

Vått, sällan torrt, tidvattenzon 1,0 

 

 

Temperaturfaktorn K
k
 bestäms ur Tabell 17. 

 

Tabell 17 Karakteristiska värden för temperaturfaktorn (Betongrapport, 

2007). 

Temperatur K
k
 

< 20 
o
C 0,025 

>20 
o
C 0,073 

 

 

 

Faktorn för gropfrätning α
k
 bestäms ur Tabell 18. 

 

Tabell 18 Karakteristiska värden för gropfrätning (Betongrapport, 2007). 

Förekomst av klorider α
k
 

Ja 9,28 

Nej 2,0 
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Resistivitetens värde för kloridfaktorn        
   bestäms ur Tabell 19  

 
 

Tabell 19 Karakteristiska värden för resistivitetens kloridfaktor 

       
 (Betongrapport, 2007). 

Förekomst av klorider        
  

Ja 0,72 

Nej 1,0 

 

Värden för resistivitetens fuktighetsfaktor k
k
RH,res bestäms ur Tabell 20. 

 

Tabell 20 Karakteristiskt värde för resistivitetens fuktighetsfaktor 

(Betongrapport, 2007).  

Fuktförhållanden 
k

k
RH,res 

Portlandcement (CEM 1) 

Oskyddat 1,44 

50 % RF 7,58 

65 % RF 6,45 

80 % RF 3,18 

95 % RF 1,08 

Ständigt under vatten 1,0 

 

 

Övriga ingående karakteristiska parametrar har sammanställts och visas i 

Tabell 21. 

 

Tabell 21 Karakteristiska värden för övriga parametrar (Betongrapport, 

2007). 

Parameter Karakteristiskt värde Enhet 

   0,05 mm 

   74,4    

   7,3    

   - 17,4     MPa 

b 
ök: 0,0086 

Mm/    
uk: 0,0104 

   882 mm Ωm/år 
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Som man kan se i Tabell 21 är värdet på    negativt, vilket ifrågasätts eftersom 

värdet baseras på en begränsad grund med små täckskikt och 

betonghållfastheter som är låga. Detta skulle kunna medföra att det 

rostangreppsdjup som orsakar uppsprickning avtar desto starkare betongen är. 

Vilket är tvärtemot vad de teoretiska modellerna säger (Betongrapport, 2007).  

 

 
När alla ingående parametrar valts och beräkningar genomförts för att få fram 

alla ingående parameter värden i ekvation 3.9.2.1 beräknas den synliga 

sprickans bredd,   . Får man ut en sprickbredd som är större än 1,0 mm måste 

iterering genomföras där      varieras till dess sprickbredden blir 1,0 mm. Det 

värde som fås fram på      är det gällande periodintervallet i år för vilken en 

reparation behöver genomföras. Exempelvis om man får      = 10 år, behöver 

kantbalken för brokonstruktionen bytas ut vart tionde år under brons hela 

konstruerade livslängd (Betongrapport, 2007).  

 

 

3.10 Trafikantkostnad i samband med broreparationer 

När en vägbro repareras uppkommer en störning hos de trafikanter som 

använder sig utav bron. Denna kostnad varieras beroende på om hela eller delar 

av bron stängs av. Stängs hela bron av under tiden reparationen utförs kommer 

trafikanterna behöva köra en omväg vilket ger ökade resekostnader och längre 

restid. Om istället halva bron stängs av under reparationen kommer endast 

trafikanterna drabbas av en extra väntetid för att vänta på mötande trafik innan 

man kan köra över. Denna väntetid styrs av hur lång bron i fråga är och hur 

trafiktät den är (During, 2012). 

För att beräkna trafikantkostnaden behöver man veta hur många fordon som 

passerar dagligen, hur lång väntetid genomsnittligt varje fordon har samt hur 

stor kostnaden är per timme (During, 2012). 

Formeln är följande: 

                                         
  

   
          

  

    
  

Den totala trafikantkostnaden fås sedan ut genom att multiplicera med antalet 

dagar reparationsarbetet håller på.  
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4 RESULTAT 

I detta kapitel presenteras intervjun som genomförts kring ämnet och de 

livscykelkostnadsberäkningar samt livslängdsberäkningar som gjorts för en 

utvald befintlig vägbro i norra Sverige 

4.1 Trafikverket 

Nedan presenteras det som framkom i samtal med broförvaltare på 

Trafikverket, där frågorna som ställdes för att vidare diskutera kring 

presenteras i bilaga 1.  

4.1.1 Allmänt  

Trafikverket är de i Sverige som ansvarar för byggande, drift och underhåll av 

statliga vägar och järnvägar. I förebyggande syfte så inspekteras och underhålls 

dessa med jämna mellanrum. När en bro är färdigställd och redo för att tas i 

trafik tar en broförvaltare hos Trafikverket över förvaltningen av bron fram till 

dess den ska rivas. En broförvaltares uppgifter är bland annat att se till att bron 

inspekteras och reparationer av skador planeras och genomförs (Kieksi, 2012). 

4.1.2 Arbetet idag 

Idag så inspekteras alla vägbroar vart sjätte år där bron kontrolleras grundligt 

ifall någon skada har uppkommit. Skulle hela eller delar av bron befinna sig 

under vatten såsom exempelvis pelarna tar man dykare till hjälp. Om bron visar 
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sig vara helt skadefri återkommer man om sex år för ny inspektion. Om det 

skulle visa sig att bron har skador på exempelvis kantbalken ska det utredas 

inom tre år kring vilka åtgärder som ska genomföras. Det som är en svårighet 

är att bedöma hur pass allvarlig skadan på exempelvis kantbalken är, om man 

kan vänta med att reparera den och hur länge man i sådana fall ska vänta. Det 

funktionella tillståndet av en vägbro beskrivs utifrån framtagna 

tillståndsklasser, vilka ses i Tabell 22 nedan (Kieksi, 2012). 

Tabell 22 Tillståndsklasser för broinspektioner (Kieksi, 2012). 

Klass Beskrivning 

3 Bristfällig funktion vid inspektionstillfället 

2 Bristfällig funktion inom 3 år 

1 Bristfällig funktion inom 10 år 

0 Bristfällig funktion bortom 10 år 

 

Ser man till Sverige och underhåll av vägbroar är behovet något som varierar 

stort. Det beror främst på att man främst i södra delen av landet har problem 

med frysnings- och tiningscyklerna som ständigt sker när temperaturen ofta 

ligger kring 0 grader. I de norra delarna av landet kan man generellt säga att det 

fryser en gång och sedan tinar det upp en gång om året. Det gör att man inte 

har samma problem med korrosion som i södra Sverige. Ser man på framtiden, 

ett tiotal år framåt om antalet broar som behöver repareras tenderar att öka är 

frågan svår att besvara. Det beror främst på att man helt enkelt inte har sådan 

koll på brobeståndet idag där statistik inte finns kontinuerligt uppdaterad, sedan 

är kommande reparationsbehov helt enkelt väldigt svårt att förutse. Man kan se 

ett par år framåt vad som behöver genomföras, men på längre sikt får man inte 

fram någon relevant information kring det hela (Kieksi, 2012). 

När det gäller underhåll är det främst förebyggande underhåll man använder 

sig utav. Det gör man i form av att man spolar av vägbroarna när våren har 

kommit för att få bort saltet från brobanan och förhindra att det trängs ner i 

betongen. Det här genomförs i de delar av vägnätet i landet som använder sig 

av tösalt under vinterhalvåret. Men utöver spolning som förebyggande 

underhåll använder man sig även av borstning, där man har maskiner som 

borstar rent bron från allt smuts som samlat på sig föroreningar från trafiken 

(Kieksi, 2012). 
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4.2 LCC 

LCC – kostnaden väljs att beräknas för en befintlig bro i norra Sverige, strax 

söder om Örnsköldsvik som byggdes mars-september 2011. Författaren av 

detta examensarbete har själv varit delaktig i produktionsskedet av denna bro 

och detta medför att indata finns tillgängligt. Ett urval av foton från 

produktionen visas sammanställda i Figur 34. I LCC – beräkningarna som 

följer varieras olika parametrar för att kontrollera om detta har någon slutlig 

inverkan på LCC – kostnaden. De parametrar som varieras är betongkvalitén, 

ingående armeringsstål samt diskonteringsräntan.  

4.2.1 Allmänt 

Investeringskostnaden för bron var 4 017 000 SEK. Den tekniska livslängden 

för bron är livslängdsklass L50, för mer indata se Tabell 23. 

 

Tabell 23 Indata bro söder om Örnsköldsvik.  

 

Brotyp Samverkansbro 

Material betong, stål 

Längd 32 m 

Bredd 5,8 m 

Län Ångermanland 

Byggnadsår 2011 

Ägare Trafikverket 
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Figur 34 Egna bilder ifrån produktionen av bron. 
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4.2.2 Armering 

Kostnadsberäkningarna som följer nedan i rapporten görs för tre specifika fall, 

det ena är beräknat med vanlig armering, det andra är räknat för rostfritt 

armeringsstål och det tredje för kompositarmering av glasfibrer.  

För att kunna byta ut armeringen i bron har mängden armering mängdas utifrån 

befintliga ritningar, mängderna presenteras i Tabell 24 nedan. 

Tabell 24 Armeringsmängd vanligt stål för respektive dimension. 

Dim. [mm] 12 16 20 25 

Mängd [kg] 774 10 198 2 355 591 

 

Armeringspriserna presenteras nedan i Tabell 25. 

Tabell 25 Armeringspriser (Andersson (2012), Engdahl (2012) och Orre 

(2012). 

Vanligt 

stål 

     

 
Dim. [mm] 12 16 20 25 

 
Pris [SEK/kg] 13 13 13 13 

      Rostfritt 

stål 

     

 
Dim. [mm] 12 16 20 25 

 
Pris [SEK/kg] 80 80 80 80 

 

Komposit 

armering 

     

 
Dim. [mm] 12 16 20 25 

 
Pris [SEK/kg] 62 62 62 62 

 

Som man kan läsa ur tabellen så är priset på rostfritt stål betydligt högre än för 

vanligt stål och komposit armering. Samtliga stålpriser är något som ska ses 

som ungefärliga eftersom stålpriser är något som ständigt ändras ute på 

marknaden. 

Den totala kostnaden för vanlig armeringsstål till bron blir följande: 
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I teoriavsnitt 3.2.3 ovan om rostfritt armeringsstål kan man läsa att om man 

väljer att använda rostfri armering i en konstruktion behövs inte samma mängd 

om man haft vanlig armering. Detta gör att när kostnaden för rostfritt 

armeringsstål till bron beräknas antas endast 90 % av armeringsmängden 

behövas enligt (Bergström & Bodin, 2011), vilket ger följande mängder i 

Tabell 26 nedan.  

Tabell 26 Armeringsmängd rostfritt stål för respektive dimension. 

Dim. [mm] 12 16 20 25 

Mängd [kg] 697 9 178 2 120 532 

 

                                                    

I teoriavsnitt 3.2.2 beskrivs kompositarmeringens egenskaper där man i ett 

diagram kan se att kompositarmering uppnår högre mekaniska egenskaper mot 

den vanliga armeringen. Detta ger att inte samma mängd armering behövs i 

konstruktionen om man väljer kompositarmering, den reduceringen uppgår till 

50 %. Noteras bör även att detta är ett något förenklat räknesätt för beräkning 

av reducering då endast hänsyn tas till draghållfastheten och inte till E-

modulen. Kompositarmering av glasfiber väljs att användas i konstruktionen 

vilket ger följande mängder och kostnader presenterade i Tabell 27.  

Tabell 27 Armeringsmängd kompositarmering för respektive dimension. 

Dim. [mm] 12 16 20 25 

Mängd [kg] 387 5 099 1 178 296 

 

                                                    

Detta ger en investeringskostnad för brons ingående armering som ser ut enligt 

Tabell 28. 

Tabell 28 Investeringskostnad armeringsstål för bron. 

Investeringskostnad [SEK]     

  Vanligt stål 180 934 

  Rostfritt stål  1 002 096 

 
Kompositarmering 431 594 
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4.2.3 Betong  

Kostnadsberäkningarna som följer nedan i rapporten görs inte bara för olika 

varianter av armering utan även för tre olika betongkvalitéer. Detta för att se 

hur stort utslag det kan ha i en livscykelkostnadsberäkning.  

Mängden betong för bron som gick åt i produktionen har summerats ihop från 

befintliga transportsedlar från gjutningarna som genomförts. Där mängden 

betong som gick åt till bottenplattor, pelarskivor, ändskärmar, vingar samt 

farbanan totalt blev 114,75 m
3
.  

Betongkvaliteten i den befintliga konstruktionen är C35/45 där vct är 0,4, som 

kan ses i Tabell 29 nedan är det den högsta kvalitén med dyraste kostnaden.  

Betongpriserna är årets priser vilka kommer ur ett sekretessbelagt avtal därmed 

kan inte prisernas ursprung till känna ges. Sedan bör det även tas i beaktning 

att en vägbro kan man inte bygga i vilken betongkvalitet som helst eftersom det 

finns konstruktionsmässiga funktioner som behöver uppfyllas. Detta gör att de 

beräkningar som följer nedan i resultatavsnittet, där man helt och hållet byter ut 

betongkvaliteten till en sämre inte ska ses som helt korrekta. Sedan 

förekommer det även en viss risk i samband med betonggjutningarna då vct 

halten i betongen som beställts kan vara högre när den levereras på 

arbetsplatsen. Det gör att det i arbetet väljs att räkna på olika betongkvaliteter 

för att vidare kunna se vilka kostnadskonsekvenser de ger. Men samtliga valda 

betongkvalitéer i Tabell 29 är de vanligast förekommande i Sverige när det 

gäller gjutning av anläggningskonstruktioner och kan därmed användas. Det 

som är bestämmande när man väljer betongsort är konstruktörens hållfasthets 

krav på konstruktionen.  

Tabell 29 Betongpriser för tre olika betongsorter.  

Kvalitet max vct kr/m
3
 Totalt för bron [kr] 

C30/37 0,5 1066   122 324 

C32/40 0,45 1096   125 766 

C35/45 0,4 1126   129 209 
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4.2.4 LCC – beräkning för befintlig vägbro 

Beräkningarna inleds med att bestämma diskonteringsräntan som antas vara 

sex procent, det eftersom det är en vanlig förekommande räntesats man 

beräknar med utifrån Cremona (2011). Livslängdsklassen för bron är L50 

vilket motsvarar 50 år. Detta ger att i beräkningarna som följer räknas det på 

livslängden 50 år. Bygglängden för bron var från mars till september år 2011, 

vilket är ett halvår. Sammanställt visas detta i Tabell 30 nedan.  

Noteras bör att samtliga LCC – beräkningar är utförda enligt avsnitt 3.7.4.  

Tabell 30 Indata LCC – beräkning av bron. 

Diskonteringsränta [%]: 6 

Livslängd [år]: 50  

Bygglängd [år]: 0,5 

Investeringskostnad [SEK] 4 017 000 

Betongkvalitet 

vct 

C35/45 

0,40 

 

1) Beräkning av diskonterade kostnaden 

Det första som man gör i en LCC – beräkning är att räkna ut den diskonterade 

kostnaden. Man räknar alltså ut vad kostnaden av bron är värd i framtiden 

utifrån en avkastning. För att beräkna detta används Tabell 31 nedan som visar 

fördelningen av kostnaden utifrån en osäkerhet.  

Tabell 31 Fördelning av osäkerheten av kostnaden. 

Slutkostnad: 10 % 

under 

nuvärdet 

 

nuvärdet 

10 % 

över 

nuvärdet 

20 % 

över 

nuvärdet 

Sannolikhet: 0,1 0,6 0,2 0,1 
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Antar att halva kostnaden för bron läggs när bron är färdigbyggd och resten av 

kostnaden i slutet på år 1.  

   
 
       

  

         
 
 
       

  

       
 

   [4.2.4.1] 

                  

 

Med hjälp av Tabell 31 räknas den genomsnittliga diskonterade kostnaden ut. 

 

                                                
  [4.2.4.2] 

                    

 

2) Beräkning av diskonterade inspektionskostnader 

Enligt Kieski (2012) görs antagandet att denna bro kommer att inspekteras vart 

sjätte år. Denna kostnad är en enhetlig årlig kostnad vilken debiteras i slutet av 

året a’ 2500 SEK/år under 50 år. Inspektionsintervallet påbörjas när bron är 

färdigställd efter ett halvår.  

Den diskonterande inspektionskostnaden blir följande: 

           
        

             
 

           

              
  

  [4.2.4.3] 
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3) Beräkning kommande reparationskostnader 

Med hjälp av Cremona (2011) görs antagandet att en ommålning av stålet 

behöver utföras till en kostnad av 250 000 kronor med 15 års mellanrum. 

Antagande görs att slutkostnaden har 20 % chans att vara lägre än 20 % och 20 

% chans att vara högre än 30 %. Denna sannolikhet sammanfattas i Tabell 32 

nedan för att sedan användas i beräkningen.  

Tabell 32 Fördelningen av slutkostnaden utifrån osäkerheter. 

Slutkostnad: 

20 % 

under 

nuvärdet 

 

nuvärdet 

20 % 

över 

nuvärdet 

Sannolikhet: 0,2 0,6 0,2 

 

Den diskonterande genomsnittliga kostnaden för ommålningen blir följande för 

ett reparationsintervall på 15 år: 

                                     
  [4.2.4.4] 

                

            

          
 

        
 

 

        
 

 

        
  

  [4.2.4.5] 

                       

Det tillkommer även ytterligare reparationskostnader för denna bro i form av 

kantbalksreparationer. Men för att kunna beräkna på denna kostnad behöver 

man veta intervallet mellan dessa kantbalksberäkningar vilket beräknas i 

resultatavsnittet för livslängdsberäkningar och sprickbreddsberäkningar där 

beräknas även den totala reparationskostnaden fram.  
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4) Utbyte av beläggning 

Beläggningen antar man byts ut vart femtonde år efter uppförandet, detta 

eftersom man räknar med att ett slitlager på en brobana ungefär håller 12-15 år 

innan den behöver bytas ut. Kostnaden för detta uppskattas vara 200 000 SEK 

för varje byte enligt antagande utifrån Cremona (2011) och debiteras i slutet på 

året då bytet sker. 

Kostnaden för utbytet av beläggningen blir följande; 

              
 

        
 

 

        
 

 

        
  

  [4.2.4.6] 

                  

När beläggningen ska bytas ut uppstår även en trafikantkostnad på 80 
SEK/tim. (Cremona, 2011), 1200 stycken fordon med försening om 30 
minuter.  

Kostnaden för detta blir följande: 

               
  [4.2.4.7] 

              

 

Denna kostnad ökar med 16 % vart tionde år vilket är något man räknar med 

enligt Cremona (2011) och för att följa detta beräkningssätt väljs samma 

antagande för denna beräkning, se Tabell 33. 
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Tabell 33 Beräkning kostnadsökning trafikantkostnader. 

År Kostnad [SEK]        [SEK] 

17 48 000 17 825 

27 55 680 11 546 

37 64 589 7 479 

47 74 923 4 844 

 

Den totala kostnadsökningen blir följande:  

                 

 

5) Beräkning rivningskostnad 

Antagande att rivningskostnaden är 20 % av totala investeringskostnaden 

enligt: 

                  
  [4.2.4.8] 

                  

 
 

6) Beräkning av nuvärdet 

Den totala nuvärdeskostnaden för brons livslängd på 50 år fås genom att 

summera beräkningarna som är gjorda enligt följande; 

                                                        

                   [4.2.4.9] 
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4.2.5 LCC – beräkning för befintlig vägbro med ändrade parametrar 

Det testas nu att ändra på betongkvaliteten som ingår i den befintliga vägbron, 

där alt. 1 och 2 beräknas, alt.3 som är ursprungstillståndet beräknades i avsnitt 

4.2.3. Där investeringskostnaden på 4 017 000 kronor gav en LCC-kostnad på 

5 128 514 kronor. Samma beräkningar genomförs för alt.1 och 2 där det enda 

som förändras i beräkningarna när betongkvaliteten ändras är 

investeringskostnaden, vilket blir enligt Tabell 34 nedan. 

Tabell 34 Investeringskostnader för respektive betongkvalitet. 

Investeringskostnad [SEK]    

Alt.1 C30/37, vct: 0,50 4 010 115   

Alt.2 C32/40, vct: 0,45 4 013 558   

Alt.3 C35/45, vct: 0,40 4 017 000 (Brons riktiga tillstånd) 

 

Förutom att ändra betongkvaliteten testas även att ändra diskonteringsräntan 

som i avsnitt 4.2.3 antogs vara på 6,0 procent. Beräkningarna utförs enligt 

beräkningsgången i avsnitt 4.2.3 där endast diskonteringsräntan ändras till 5,0 

och 7,0 procent.  

Beräkningarna sammanställs i Tabell 35 nedan där man kan se att 

diskonteringsräntorna har inverkan på LCC- kostnaderna. Där största 

skillnaden finns mellan diskonteringsräntorna 5,0 och 6,0 procent. 

 

Tabell 35 Sammanställning av slutliga LCC – kostnader för livslängden 50 år. 

Total LCC - kostnad [SEK]    

    

Diskonteringsränta 5,0 % 6,0 % 7,0 % 

        

Alt.1 C30/37, vct: 0,50 5 238 147 5 120 348 5 024 445 

Alt.2 C32/40, vct: 0,45 5 242 254 5 124 431 5 028 505 

Alt.3 C35/45, vct: 0,40 5 246 361 5 128 514 5 032 564 
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4.2.6 LCC – beräkning befintlig vägbro med rostfritt armeringsstål 

Indata för beräkningarna presenteras i Tabell 36 nedan. Det som skiljer dessa åt 

är investeringskostnaden som är högre eftersom armeringsstålet är rostfritt 

samt även mängden armeringsstål som är 10 % mindre. Även i dessa LCC – 

beräkningar räknas det på livslängden 50. Beräkningsgången är likadan som i 

avsnitt 4.2.4 därför presenteras endast slutresultatet, för mer detaljerad 

beräkningsgång, se bilaga 2. 

Tabell 36 Indata för LCC – beräkning av bron. 

Diskonteringsränta [%]: 6 

Livslängd [år]: 50 

Bygglängd [år]: 0,5 

Investeringskostnad [SEK] 4 838 162 

Betongkvalitet 

vct 

C35/40 

0,40 

 

 

Beräkning av nuvärdet 

Den totala nuvärdeskostnaden för brons livslängd på 50 år fås genom att 

summera beräkningarna som är gjorda. 
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4.2.7 LCC – beräkning för befintlig vägbro med rostfritt 
armeringsstål och ändrade parametrar 

Det testas nu att ändra på betongkvaliteten som ingår i den befintliga vägbron, 

där alt. 1 och 2 beräknas, alt.3 som är ursprungstillståndet beräknades i avsnitt 

4.2.6. Det som förändras i beräkningarna när betongkvaliteten ändras är 

investeringskostnaden, vilket blir enligt Tabell 37 nedan. 

Tabell 37 Investeringskostnader för respektive betongkvalitet. 

Investeringskostnad [SEK]    

    

Alt.1 C30/37, vct: 0,50 4 831 277   

Alt.2 C32/40, vct: 0,45 4 834 720   

Alt.3 C35/45, vct: 0,40 4 838 162 (Brons riktiga tillstånd) 

 

Förutom att ändra betongkvaliteten testas även att ändra diskonteringsräntan 

som i avsnitt 4.2.5 antogs vara på 6 procent. Beräkningarna utförs enligt 

beräkningsgången i avsnitt 4.2.5 där endast diskonteringsräntan ändras till 5,0 

och 7,0 procent.  

Beräkningarna sammanställs i Tabell 38 nedan där man kan se att 

diskonteringsräntorna har inverkan på LCC- kostnaderna. Där största 

skillnaden finns mellan diskonteringsräntorna 5,0 och 6,0 procent  

 

Tabell 38 Sammanställning av slutliga LCC – kostnader för livslängden 50 år. 

Total LCC - kostnad [SEK]    

    

Diskonteringsränta 5,0 % 6,0 % 7,0 % 

Alt.1 C30/37, vct: 0,50 6 217 846 6 094 296 5 992 741 

Alt.2 C32/40, vct: 0,45 6 221 953 6 098 379 5 996 801 

Alt.3 C35/45, vct: 0,40 6 226 061 6 102 462 6 000 860 
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4.2.8 LCC – beräkning för befintlig vägbro med kompositarmering 

Indata för beräkningarna presenteras i Tabell 39 nedan. Det som skiljer dessa åt 

är investeringskostnaden som är högre eftersom kompositarmering är dyrare än 

vanligt armeringsstål men även mängden kompositarmering är mindre då den 

reduceras med 50 %. Även i dessa LCC – beräkningar räknas det på 

livslängden 50. Beräkningsgången är likadan som i avsnitt 4.2.4 därför 

presenteras endast slutresultatet, för mer detaljerad beräkningsgång, se bilaga 

3. 

Tabell 39 Indata för LCC – beräkning av bron. 

Diskonteringsränta [%]: 6 

Livslängd [år]: 50 

Bygglängd [år]: 0,5 

Investeringskostnad [SEK] 4 627 660 

Betongkvalitet 

vct 

C35/40 

0,40 

 

  

Beräkning av nuvärdet 

Den totala nuvärdeskostnaden för brons livslängd på 50 år fås genom att 

summera beräkningarna som är gjorda enligt följande; 
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4.2.9 LCC – beräkning för befintlig vägbro med kompositarmering 
och ändrade parametrar 

Det testas nu att ändra på betongkvaliteten som ingår i den befintliga vägbron, 

där alt. 1 och 2 beräknas, alt.3 som är ursprungstillståndet beräknades i avsnitt 

4.2.3. Det som förändras i beräkningarna när betongkvaliteten ändras är 

investeringskostnaden, vilket blir enligt Tabell 40 nedan. 

Tabell 40 Investeringskostnader för respektive betongkvalitet. 

Investeringskostnad [SEK]    

    

Alt.1 C30/37, vct: 0,50 4 260 775   

Alt.2 C32/40, vct: 0,45 4 264 217   

Alt.3 C35/45, vct: 0,40 4 267 660 (Brons riktiga tillstånd) 

 

Förutom att ändra betongkvaliteten testas även att ändra diskonteringsräntan 

som i avsnitt 4.2.5 antogs vara på 6,0 procent. Beräkningarna utförs enligt 

beräkningsgången i avsnitt 4.2.5 där endast diskonteringsräntan ändras till 5,0 

och 7,0 procent.  

Beräkningarna sammanställs i Tabell 41 nedan där man kan se att 

diskonteringsräntorna har inverkan på LCC- kostnaderna. Där största 

skillnaden finns mellan diskonteringsräntorna 5,0 och 6,0 procent. 

Tabell 41 Sammanställning av slutliga LCC – kostnader för livslängden 50 år. 

Total LCC - kostnad [SEK]    

    

Diskonteringsränta 5,0 % 6,0 % 7,0 % 

Alt.1 C30/37, vct: 0,50 5 537 200 5 417 646 5 320 018 

Alt.2 C32/40, vct: 0,45 5 541 307 5 421 729 5 324 077 

Alt.3 C35/45, vct: 0,40 5 545 414 5 425 812 5 328 136 
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För att mer ingående kunna visa skillnaderna mellan att bygga befintlig vägbro 

med rostfritt armeringsstål och kompositarmering istället för traditionell 

armering visas en sammanställning i Tabell 42 nedan. LCC – kostnaden för 

vanlig armering är inte helt fullständig då komplett reparationskostnad saknas 

(beräknas fram i avsnitt 4.4).  

 

Tabell 42 Skillnader traditionell, -rostfri och kompositarmering. 

Diskonteringsräntan 6 %, vct= 0,4  

    

LCC – kostnad vanlig armering    

                5 129 710 SEK 

LCC – kostnad rostfritt armeringsstål 

                   6 102 462 SEK 

LCC – kostnad kompositarmering 

                 5 425 812 SEK 
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4.3 Livslängsberäkningar  

4.3.1 Allmänt 

För att korrosionsberäkningar ska kunna genomföras behövs följande allmänna 

uttryck, vilka är mer ingående presenterade i teoriavsnitt 3.8. 

Ekvation 4.3.1.1 kan användas till att bestämma det täckskikt som ger direkt 

initiering av korrosion efter en viss tid t. 

     

    
 

     
        

       
        

  
 
 
   
 

         
   
 

    
 

 

                  
     

  [4.3.1.1] 

 

Ekvation 4.3.1.2 kan användas till att bestämma tiden till initiering av 

korrosion för ett visst täckskikt. 

  
       

     
 

      
       

    
   
 

     

  
 

     
         

   
 

    
 

 

                 
  

  

 

 

     
 

 

  [4.3.1.2] 
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4.3.2 Livslängdsberäkning, kloridinitierad korrosion för befintlig 
vägbro 

Beräkningarna görs för den befintliga bron i norra Sverige, där 

exponeringsklassen XC4/XF3 använts för betongen samt vct<0,40. Det 

täckande betongskiktet över armering ska vara 35 mm.  

Ur tabellerna 7-13 ovan i teoriavsnitt 3.8 har följande parametervärden valts 

fram, se Tabell 43.  

Tabell 43 Parametervärden för befintlig vägbro. 

    

R
k

0,cl 0,00453 år/mm
2
 karakteristiskt värde för kloridinträngningsmotstånd 

t0 0,0767 år betongens ålder vid aktuell provning, 28 d 

k
k

c,cl 0,79 - karakteristiskt värde för härdningsfaktor 

k
k

e,cl 0,27 - karakteristiskt värde för miljöfaktor 

A
k

cs,cl 2,57 % karakteristiskt värde för regressionsparameter som 

beskriver sambandet mellan kloridhalt i ytan och vbt 

n
k

cl 0,37 - karakteristiskt värde för exponent för tidsberoende 

c
k

cr 0,8 % karakteristiskt värde för kritisk kloridhalt 

ϒRcl 2 - inträngningsmotstånd 

ϒccr 1,05 - kloridtröskel 

ϒcs,sl 2,3 - kloridhalt i ytan 

vbt 0,4 - vatten - bindemedelstal 

Δx 12 mm marginal för avvikelse 
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Insättning av parameterdata i ekvation 4.3.2.1 ger följande, där tiden t har valts 

att sättas till 50 år. Detta eftersom den aktuella vägbrons konstruerade livslängd 

är L50. 

         
 

     
        

       
        

  

 
 
   
 

         
   
 

    
 

 

                  
             [4.3.2.1] 

      

    
  

       
              

      

  
 
    

         
   

    
 

 

            
     

             

Det täckande betongskiktet på armeringen ska vara 35 mm vilket gör att 

korrosionen kommer ner till armeringen innan brons livslängd passerat. Det gör 

att en reparationsåtgärd behöver genomföras innan brons livslängd passerat för 

att förhindra en försvagad brokonstruktion.  

Täckskiktet x på 35 mm behöver följande tid för att initieras av korrosion, 

insättning av parameterdata i ekvation 4.3.2.2 ger följande: 

  
       

     
 

      
       

    
   
 

     

  
 

     
         

   
 

    
 

 

                 
  

  

 

 

     
 

   [4.3.2.2] 

  
        

       

                      
  

 

     
         

   

    
 

 

            
  

  

 

 

      

  

  
            

Beräkningen ger att efter 26 år har korrosionsfronten tagit sig 35 mm och är då 

framme vid armeringsjärnen som då börjar korroderas. Det gör minst en 

reparationsåtgärd behöver utföras på bron under dess livslängd. 
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4.3.3 Livslängdsberäkning, kloridinitierad korrosion för befintlig 
vägbro med ändrade parametrar 

Samma beräkning genomförs som i föregående avsnitt 4.3.3 med samma 

förutsättningar fast där vbt den här gången antas vara 0,45.  

Detta ger följande valda parametervärden, se Tabell 44. Dessa är hämtade ur 

tabellerna 7-13 ovan i teoriavsnittet. Beräkningsgången är likadan som i avsnitt 

4.3.2. därför presenteras endast slutresultatet, för mer detaljerad 

beräkningsgång, se bilaga 4. 

Tabell 44 Ändrade parametervärden för befintlig bro. 

    

p0
k
 475 år/mm

2
 karakteristiskt värde för kloridinträngningsmotstånd 

t0 0,0767 år betongens ålder vid aktuell provning, 28 d 

k
k

c,cl 0,79 - karakteristiskt värde för härdningsfaktor 

k
k

e,cl 0,27 - karakteristiskt värde för miljöfaktor 

A
k

cs,cl 2,57 % karakteristiskt värde för regressionsparameter som 

beskriver sambandet mellan kloridhalt i ytan och vbt 

n
k

cl 0,37 - karakteristiskt värde för exponent för tidsberoende 

c
k

cr 0,65 % karakteristiskt värde för kritisk kloridhalt 

ϒRcl 2 - inträngningsmotstånd 

ϒccr 1,05 - kloridtröskel 

ϒcs,sl 2,3 - kloridhalt i ytan 

vbt 0,45 - vatten - bindemedelstal 

Δx 12 mm marginal för avvikelse 
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Insättning av parameterdata i ekvation 4.3.2.1 ger följande, där tiden t har valts 

att sättas till 50 år. 

             

Det täckande betongskiktet på armeringen ska vara 47 mm vilket gör att 

korrosionen kommer ner till armeringen innan brons livslängd passerat. Det gör 

att en reparationsåtgärd behöver genomföras innan brons livslängd passerat för 

att förhindra en försvagad brokonstruktion.  

Täckskiktet x på 35 mm behöver följande tid för att initieras av korrosion, 

insättning av parameterdata i ekvation 4.3.2.2 ger följande: 

  
            

Beräkningen ger att redan efter 14 år har korrosionsfronten tagit sig 35 mm och 

är då framme vid armeringsjärnen som då börjar korroderas. Det gör minst en 

reparationsåtgärd behöver utföras på bron under dess livslängd.  
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4.3.4 Livslängdsberäkning, kloridinitierad korrosion för befintlig 
vägbro med ändrade parametrar 

Samma beräkning genomförs som i föregående avsnitt 4.3.3 med samma 

förutsättningar fast där vbt den här gången antas vara 0,5.  

Detta ger följande valda parametervärden, se Tabell 45. Dessa är hämtade ur 

tabellerna 7-13 ovan i teoriavsnittet. Beräkningsgången är likadan som i avsnitt 

4.3.2 därför presenteras endast slutresultatet, för mer detaljerad 

beräkningsgång, se bilaga 5. 

 

Tabell 45 Ändrade parametervärden för befintlig bro. 

    

R
k

0,cl 0,00453 år/mm
2
 karakteristiskt värde för kloridinträngningsmotstånd 

t0 0,0767 år betongens ålder vid aktuell provning, 28 d 

k
k

c,cl 0,79 - karakteristiskt värde för härdningsfaktor 

k
k

e,cl 0,27 - karakteristiskt värde för miljöfaktor 

A
k

cs,cl 2,57 % karakteristiskt värde för regressionsparameter som 

beskriver sambandet mellan kloridhalt i ytan och vbt 

n
k

cl 0,37 - karakteristiskt värde för exponent för tidsberoende 

c
k

cr 0,5 % karakteristiskt värde för kritisk kloridhalt 

ϒRcl 2 - inträngningsmotstånd 

ϒccr 1,05 - kloridtröskel 

ϒcs,sl 2,3 - kloridhalt i ytan 

vbt 0,5 - vatten - bindemedelstal 

Δx 12 mm marginal för avvikelse 
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Insättning av parameterdata i ekvation 4.3.2.1 ger följande, där tiden t har valts 

att sättas till 50 år. 

             

Det täckande betongskiktet på armeringen ska vara 35 mm vilket gör att 

korrosionen kommer ner till armeringen innan brons livslängd passerat. Det gör 

att en reparationsåtgärd behöver genomföras innan brons livslängd passerat för 

att förhindra en försvagad brokonstruktion.  

 

Täckskiktet x på 35 mm behöver följande tid för att initieras av korrosion, 

insättning av parameterdata i ekvation 4.3.2.2 ger följande: 

  
           

Beräkningen ger att redan efter 8 år har korrosionsfronten tagit sig 35 mm och är 

då framme vid armeringsjärnen som då börjar korroderas. Det gör att mer än en 

reparationsåtgärd behöver utföras på bron under dess livslängd. 
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4.4 Sprickbreddsberäkningar 

4.4.1 Allmänt 

I resultatavsnitt 4.3 beräknas fram hur lång tid i år det tar att kloridinitiering 

sker för befintlig brokonstruktion med varierande ingående parametrar. Men 

när kloridinitiering påbörjats för en konstruktion är det inte helt säkert att den 

konstruktionsdel som initieras behöver bytas ut direkt, utan den bibehåller 

fortfarande sin hållfasthet några år till.  För att veta hur många år till det kan gå 

efter det att kloridinitiering skett fram tills konstruktionsdelen måsta bytas ut 

genomförs en sprickbreddsberäkning för befintlig brokonstruktion. Detta utförs 

enligt beräkningsgången som finns presenterad i teoriavsnitt 3.9.  

4.4.2 Sprickbreddsberäkning, kloridinitierad korrosion för befintlig 
vägbro. 

Ingående parametervärden väljs ur tabell 14 -21 i teoriavsnitt 3.9 och visas 

sammanställt i Tabell 46.  

Tabell 46 Ingående parametervärden för befintlig bro med vct 0,4.  
    

R
k

0,cl 475 Ωm karakteristiskt värde för den potentiella elektrolytiska 

resistiviteten 

thydr 1,0 år betongens aktuella ålder 

n
k

res 0,23 - karakteristiskt värde för resistivitetens exponent för 

tidsberoende 

k
k

c,res 1,0 - karakteristiskt värde för resistivitetens härdningsfaktor 

k
k

RH,res 1,44 - karakteristiskt värde för resistivitetens fuktighetsfaktor 

k
k

cl,res 0,72 - karakteristiskt värde för resistivitetens temperaturfaktor 

T 6,3 
o
C medeltemperatur där bron är placerad (SMHI, 2012) 

K
k
 0,025 

o
C-1 karakteristiskt värde för temperaturfaktorn 

m0 882 Ωm
 

konstant i sambandet korrosionshastighet – resistivitet  

F
k

cl 2,63 - karakteristiskt värde på faktor för 

kloridkorrosionshastighet 

α
k
 9,28 - karakteristiskt värde för gropfrätning 
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p
k 882 Ωm karakteristiskt värde för resistivitet 

ϒV 1,0 -  partialkoefficient för korrosionshastighet 

wt 1,0 - relativ längd av våta perioder 

tliv 50 år önskad livslängd 

ti
d 26 år beräknad tid till kloridinitiering enligt avsnitt 4.3.2 

a1 74,4    regressionskoefficient 

a2 7,3    regressionskoefficient 

a3 -17,4    regressionskoefficient 

x
d
 35 mm betongtäckskikt över armering 

d 16 mm armeringsdiameter där kloridinitiering sker 

fc,sp 2,55 MPa draghållfasthet för aktuell betong 

w0 0,05 mm den synliga sprickans bredd 

b
d
 0,0086   /mm parameter som beror av armeringsjärnets placering 

 

Beräkningarna inleds med att beräkna temperaturfaktorn med ekvation 3.9.2.3 

      
                   

      
                             

Sedan vidare beräknas med ekvation 3.9.2.2 det karakteristiska värdet för 

resistiviteten. 
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Korrosionshastigheten fås fram med ekvation 3.9.2.4. 

    
  

  
       

     

    
   

    
                           

 

Det aktuella rostangreppsdjupet beräknas fram med ekvation 3.9.2.5 

    
 

            
  
   
       

 

       
  

                              

Dimensioneringsvärdet för rostangreppsdjupet för initiering av spricka fås ur 

ekvation 3.9.2.6. 

  
        

  

 
        

   

  
           

  

  
                   

Slutligen beräknas sprickbredden med ekvation 3.9.2.2. 

    
  

           
  
    
     

 

     
  

                                 

Som det kan ses är    > 1,0 mm och iterering behöver genomföras för att få 

fram nytt värde på tliv. 

Det ger att när tliv är 32 år fås ett värde på        vilket anses som okej 

eftersom tliv = 33 år ger       . Det är bättre att avrunda nedåt i ett sådant 

fall än nedåt eftersom det handlar om en reparationsåtgärd.  

Detta innebär att kantbalkarna på den befintliga bron behöver bytas ut efter 32 

år utan risk för allmänfara och eftersom bron har en konstruerad livslängd på 

50 år behöver detta endast genomföras en gång under dess livscykel.  
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4.4.3 Utbyte kantbalkar 

Reparationskostnad 

För att reparera kantbalkarna på befintliga vägbron tillkommer en mängd olika 

kostnader som bland annat kostnader för etablering, trafikskyltning, rivning av 

viss asfaltsbeläggning, borttagning av räcken, rivning av kantbalk och gjutning 

av ny kantbalk.  För att veta hur mycket en kantbalksreparation kostar att utföra 

har en firma, Waterjet kontaktats där kostnadsuppgifter fåtts i form av en 

mängdförteckning. Denna mängdförteckning ses som konfidentiell information 

och publiceras därmed inte. För att byta ut båda kantbalkarna på den befintliga 

bron som är 35 meter lång uppkommer en total kostnad på 4 403 000 kronor. 

Denna kostnad är omräknad och hämtad från en verklig broreparation som 

Waterjet har utfört under hösten 2012, där den brokonstruktionen är 20 meter 

lång och har kostnaden 2 516 000 kr. Denna typ av kantbalksreparation tar 

uppskattningsvis 80 dagar att utföra från första rivningsdag till sista dag när 

asfaltsbeläggningen är gjord (Söreklint, 2012).  

Trafikantkostnad 

När en broreparation behöver utföras som i det här fallet reparera kantbalkarna 

kommer de trafikanter som använder bron drabbas av en trafikstörning. I detta 

fall stänger man bara av ett körfält i taget, vilket innebär att bilisterna behöver 

vänta på varandra för att komma över bron (During, 2012).  

Ett eget antagande görs utifrån Cremona (2011) att det är 1200 fordon/dygn 

som passerar bron där den genomsnittliga väntetiden är 3 minuter/fordon. Den 

specifika kostnaden för detta uppskattas till 100 kr/h.  

Detta ger att trafikantkostnaden blir följande: 

                    
 

  
                          

Kantbalksreparationens tidsperiod är 80 dagar vilket ger total kostnad på 

480 000 kr.  

Total kostnad 

Den totala reparationskostnaden fås genom att summera 

reparationskostnaderna och trafikantkostnaderna.  

Kantbalksreparationen behöver endast utföras en gång under brons livslängd på 

50 år vilket ger följande: 
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För att kunna addera den kostnaden till den tidigare beräknade LCC – 

kostnaden för befintliga bron behöver den räknas om enligt ekvation 4.2.4.4 

och 4.2.4.5. Insättningen av 32 år i ekvationen görs för att det är efter 32 år en 

reparation bör ske.  

                                       
  [4.2.4.4] 

                  

                        
 

        
  

  [4.2.4.5] 
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4.4.4 Sprickbreddsberäkning, kloridinitierad korrosion för befintlig 
vägbro med ändrade parametrar 

Samma beräkning genomförs som i avsnitt 4.4.2 med samma förutsättningar 

fast där vct den här gången antas vara 0,45.  

Detta ger följande valda parametervärden, se Tabell 47. Dessa är hämtade ur 

tabellerna 14-21 ovan i teoriavsnittet. I detta avsnitt presenteras endast 

slutresultatet för mer detaljerad beräkningsgång, se bilaga 6. 

Tabell 47 Ingående parametervärden för befintlig bro med vct 0,45. 

    

R
k

0,cl 475 Ωm karakteristiskt värde för den potentiella elektrolytiska 

resistiviteten 

thydr 1,0 år betongens aktuella ålder 

n
k

res 0,23 - karakteristiskt värde för resistivitetens exponent för 

tidsberoende 

k
k

c,res 1,0 - karakteristiskt värde för resistivitetens härdningsfaktor 

k
k

RH,res 1,44 - karakteristiskt värde för resistivitetens fuktighetsfaktor 

k
k

cl,res 0,72 - karakteristiskt värde för resistivitetens temperaturfaktor 

T 6,3 
o
C medeltemperatur där bron är placerad (SMHI, 2012) 

K
k
 0,025 

o
C-1 karakteristiskt värde för temperaturfaktorn 

m0 882 Ωm konstant i sambandet korrosionshastighet – resistivitet 

F
k

cl 2,63 - karakteristiskt värde på faktor för 

kloridkorrosionshastighet 

α
k
 9,28 - karakteristiskt värde för gropfrätning 

p
k 882 Ωm karakteristiskt värde för resistivitet 

ϒV 1,0 -  partialkoefficient för korrosionshastighet 

wt 1,0 - relativ längd av våta perioder 

tliv 50 år önskad livslängd 
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ti
d 14 år beräknad tid till kloridinitiering enligt avsnitt 4.3.3 

a1 74,4    regressionskoefficient 

a2 7,3    regressionskoefficient 

a3 -17,4    regressionskoefficient 

x
d
 35 mm betongtäckskikt över armering 

d 16 mm armeringsdiameter där kloridinitiering sker 

fc,sp 2,4 MPa draghållfasthet för aktuell betong 

w0 0,05 mm den synliga sprickans bredd 

b
d
 0,0086   /mm parameter som beror av armeringsjärnets placering 

 

Sprickbredden beräknas med ekvation 3.9.2.2. 

    
  

           
  
    
     

 

     
  

                                   

Som det kan ses är    > 1,0 mm och itterering behöver genomföras för att få 

fram nytt värde på tliv. 

Det ger att när tliv är 20 år fås ett värde på        vilket anses som okej 

eftersom tliv = 21 år ger       . Det är bättre att avrunda nedåt i efter 

resonemanget i avsnitt 4.4.2. 

Detta innebär att kantbalkarna på den befintliga bron behöver bytas ut efter 20 

år och eftersom bron har en konstruerad livslängd på 50 år behöver detta 

genomföras två gånger under dess livscykel. 
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4.4.5 Utbyte kantbalkar 

Reparationskostnad 

Reparationskostnaden beräknas fram i avsnitt 4.4.3 är likadan för denna 

beräkning med och är 4 403 000 kronor.  

Trafikantkostnad 

Trafikantkostnaden för denna beräkning är samma som beräknades i avsnitt 

4.4.3 och uppgår till totalt 480 000 kronor.  

Total kostnad 

Den totala reparationskostnaden fås genom att summera 

reparationskostnaderna och trafikantkostnaderna och multiplicera med hur 

antalet gånger det behöver genomföras som i det här fallet är två gånger. 

                                                    

 

För att kunna addera den kostnaden till den tidigare beräknade LCC – 

kostnaden för befintliga bron behöver den räknas om enligt ekvation 4.2.4.4 

och 4.2.4.5 

                                       
  [4.2.4.4] 

                  

 

                        
 

        
 

 

        
  

  [4.2.4.5] 
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4.4.6 Sprickbreddsberäkning, kloridinitierad korrosion för befintlig 
vägbro med ändrade parametrar 

Samma beräkning genomförs som i avsnitt 4.4.2 med samma förutsättningar 

fast där vct den här gången antas vara 0,50.  

Detta ger följande valda parametervärden, se Tabell 48. Dessa är hämtade ur 

tabellerna 14-21 ovan i teoriavsnittet. I detta avsnitt presenteras endast 

slutresultatet för mer detaljerad beräkningsgång, se bilaga 7. 

Tabell 48 Ingående parametervärden för befintlig bro med vct 0,5. 

    

R
k

0,cl 475 Ωm karakteristiskt värde för den potentiella elektrolytiska 

resistiviteten 

thydr 1,0 år betongens aktuella ålder 

n
k

res 0,23 - karakteristiskt värde för resistivitetens exponent för 

tidsberoende 

k
k

c,res 1,0 - karakteristiskt värde för resistivitetens härdningsfaktor 

k
k

RH,res 1,44 - karakteristiskt värde för resistivitetens fuktighetsfaktor 

k
k

cl,res 0,72 - karakteristiskt värde för resistivitetens temperaturfaktor 

T 6,3 
o
C medeltemperatur där bron är placerad (SMHI, 2012) 

K
k
 0,025 

o
C-1 karakteristiskt värde för temperaturfaktorn 

m0 882 Ωm konstant i sambandet korrosionshastighet – resistivitet 

F
k

cl 2,63 - karakteristiskt värde på faktor för 

kloridkorrosionshastighet 

α
k
 9,28 - karakteristiskt värde för gropfrätning 

p
k 882 Ωm karakteristiskt värde för resistivitet 

ϒV 1,0 -  partialkoefficient för korrosionshastighet 

wt 1,0 - relativ längd av våta perioder 

tliv 50 år önskad livslängd 
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ti
d 8 år beräknad tid till kloridinitiering enligt avsnitt 4.3.4 

a1 74,4    regressionskoefficient 

a2 7,3    regressionskoefficient 

a3 -17,4    regressionskoefficient 

x
d
 35 mm betongtäckskikt över armering 

d 16 mm armeringsdiameter där kloridinitiering sker 

fc,sp 2,1 MPa draghållfasthet för aktuell betong 

w0 0,05 mm den synliga sprickans bredd 

b
d
 0,0086   /mm parameter som beror av armeringsjärnets placering 

 

Sprickbredden beräknas med ekvation 3.9.2.2. 

    
  

           
  
    
     

 

     
  

                                    

 

Som det kan ses är    > 1,0 mm och itterering behöver genomföras för att få 

fram nytt värde på tliv. 

Det ger att när tliv är 14 år fås ett värde på        vilket anses som okej 

eftersom tliv = 35 år ger       . Det är bättre att avrunda nedåt i efter 

resonemanget i avsnitt 4.4.2. 

Detta innebär att kantbalkarna på den befintliga bron behöver bytas ut efter 14 

år och eftersom bron har en konstruerad livslängd på 50 år behöver detta 

genomföras tre gånger under dess livscykel. 
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4.4.7 Utbyte kantbalkar 

Reparationskostnad 

Reparationskostnaden beräknas fram i avsnitt 4.4.3 är likadan för denna 

beräkning med och är 4 403 000 kronor.  

Trafikantkostnad 

Trafikantkostnaden för denna beräkning är samma som beräknades i avsnitt 

4.4.3 och uppgår till totalt 480 000 kronor.  

Total kostnad 

Den totala reparationskostnaden fås genom att summera 

reparationskostnaderna och trafikantkostnaderna och multiplicera med hur 

antalet gånger det behöver genomföras som i det här fallet är tre gånger. 

                                                     

 

För att kunna addera den kostnaden till den tidigare beräknade LCC – 

kostnaden för befintliga bron behöver den räknas om enligt ekvation 4.2.4.4 

och 4.2.4.5 

                                        
  [4.2.4.4] 

                   

 

                        
 

        
 

 

        
 

 

        
  

  [4.2.4.5] 
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4.5 Sammanställning – Totala livscykelkostnader 

För att övergripande få en bild över alla de beräkningar som genomförts och 

slutligen enkelt kunna se ett resultat presenteras tabell nedan. För att inte få allt 

för rörig sammanställning väljs endast att titta på de beräkningar som är 

genomförda med diskonteringsräntan 6 % och livslängden 50 år.  

Befintlig vägbro med vanligt armeringsstål behöver repareras där 

reparationskostnaderna hittas i avsnitt 4.4. och har adderats till Tabell 35 i 

avsnitt 4.2.5 ovan.  De totala livscykelkostnaderna presenteras i Tabell 49. 

Tabell 49 Sammanställning beräkning vanligt armeringsstål.  

Diskonteringsränta 6,0 % [SEK] 

    

Alt.2 C30/37, vct: 0,50 7 390 319 

Alt.3 C32/40, vct: 0,45 6 637 745 

Alt.4 C35/45, vct: 0,40 5 885 171 

 

Befintlig vägbro med rostfritt armeringsstål har antagits inte behöva repareras 

under hela sin livslängd och får följande kostnader presenterade i Tabell 50 

vilka är hämtade ur Tabell 38 i avsnitt 4.2.7 ovan.  

Tabell 50 Sammanställning beräkning rostfritt armeringsstål.  

Diskonteringsränta 6,0 % [SEK] 

    

Alt.2 C30/37, vct: 0,50 6 094 296 

Alt.3 C32/40, vct: 0,45 6 098 379 

Alt.4 C35/45, vct: 0,40 6 102 462 

 

Befintlig vägbro med kompositarmering av glasfiber armering har även den 

antagits inte behöva repareras under sin livslängd vilket ger följande kostnader 

i Tabell 51. Dessa kostnader är hämtade ur Tabell 41 i avsnitt 4.2.9 ovan.  
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Tabell 51 Sammanställning beräkning kompositarmering.  

Diskonteringsränta 6,0 % [SEK] 

    

Alt.2 C30/37, vct: 0,50 5 417 646 

Alt.3 C32/40, vct: 0,45 5 421 729 

Alt.4 C35/45, vct: 0,40 5 425 812 

 

Som tabellerna ovan visar är kompositarmeringen den som har lägsta 

livscykelkostnaden. Men totala summan skiljer sig inte allt för mycket åt till 

befintliga vägbron med vanligt armeringsstål för den högre betongkvaliteten.  

Om man istället väljer att armera de farbanan inklusive kantbalkarna av bron 

vilka blir mest utsatta av armeringskorrosion med kompositarmering och 

resterande delarna av bron med vanligt armeringsstål skulle följande fås nedan.  

Hela farbanan tillsammans med kantbalkarna armeras med kompositarmering 

och resten av bron med vanligt armeringsstål. Mängden kompositarmering är 

3967 kg och vanligt armeringsstål 5981 kg. Det ger en total 

investeringskostnad på 4 160 468 kronor.  

Beräkningar enligt samma sätt som tidigare i resultatavsnittet ger att den totala 

LCC – kostnaden i Tabell 52. Antagandet har gjorts att inte reparationer 

behöver utföras. 

Tabell 52 Sammanställning livscykelkostnaden för kombinerat armeringsstål.  

Diskonteringsränta 6,0 % [SEK] 

    

Alt.2 C30/37, vct: 0,50 5 290 510 

Alt.3 C32/40, vct: 0,45 5 294 593 

Alt.4 C35/45, vct: 0,40 5 298 676 

 

Beräkningarna i Tabell 52 visar att en ny lägsta livscykelkostnad har fåtts fram. 

Ingen liknande kostnadsberäkning har genomförts på rostfriarmering vilket 

beror på dess höga pris som med säkerhet inte skulle ge någon lägre kostnad än 

kompositarmeringen har gett ovan.  
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5 ANALYS OCH DISKUSSION 

I detta avsnitt analyseras och diskuteras de olika beräkningarna som 

genomförts i examensarbetet. De olika antaganden som gjorts värderas 

tillsammans med det framkomna beräkningsresultatet.  

5.1 Introduktion 

För att få en övergripande bild över vad som genomförts i resultatet och som 

kommer analyseras inleds analysavsnittet med en kort sammanställning, se 

Tabell 53.  

Tabell 53 Sammanställning genomförd resultatdel. 

 Parameterändringar 

 

LCC – beräkningar  

 

Olika betongkvaliteter 

Olika ingående armeringsstål 

Olika diskonteringsräntor 

 

Livslängdsberäkningar Ändrad betongkvalitet 

Sprickbreddsberäkningar Ändrad betongkvalitet 
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5.2 LCC - beräkningarna 

Begreppet LCC är ett allt mer kännbart begrepp inom både anläggnings – och 

byggnadsbranschen men det är dessvärre inte lika många som känner till hur 

man praktiskt ska kunna tillämpa det. Under examensarbetets gång när 

begreppet LCC förts på tal i olika sammanhang har känslan varit att många 

tycker det verkar krångligt att använda sig av.  Sedan att det i slutändan ger ett 

resultat som man inte kan använda sig utav då beräkningarna i sig innehåller så 

pass många antaganden och osäkerheter. Det är dock så att alla aktörer i 

branschen inte kan ha det tankesättet utan man måste verka tillsammans för att 

kunna för att få fram en användbar LCC - modell. Där är det främst beställaren 

som har ansvaret, som har möjlighet att ställa krav på entreprenörerna att 

använda sig av livscykelkostnader. I dagsläget är det tyvärr så att det är många 

anbud som värderas efter lägsta anbudspris där den verkliga livstidskostnaden 

faller undan. Det behöver inte vara så att lägsta priset vid anbudsgivningen som 

är det lägsta även på långsikt, utan tvärtom kan det vara ett dyrare alternativ 

sett ur livscykelperspektiv.  

LCC - beräkningarna har genomförts på en befintlig bro där sedan de ingående 

parametrarna har justerats för att se om utfallet förändras. Den befintliga bron 

med vanligt armeringsstål och betongkvalitén C35/45 och vct 0,4 får efter 

beräkningar en total LCC – kostnad på 5 885 171 kronor. Där har man räknat 

med en diskonteringsränta 6 procent och att en reparation av kantbalkarna 

genomförs under livslängden på 50 år. Ändrar man ingående 

diskonteringsränta i beräkningen till fem respektive sju procent får det en 

skillnad i utfallet med ungefär 200 000 kronor, vilket kan ses i Tabell 35. 

Diskonteringsräntan väljs utifrån den ekonomiska situationen i samhället vilket 

gör att man inte kan välja den ränta som ger bäst resultat för en LCC – 

beräkning, för då lurar man bara sig själv. Beräkningarna med olika 

diskonteringsräntor genomfördes endast som en känslighetsanalys för att kunna 

se vad olika räntor ger för skillnader. Beräkningarna visar på att en 

diskonteringsränta på 7 procent ger lägre totala LCC - kostnader än en ränta på 

5 procent. En av de parametrar som ändrades i LCC – beräkningen var 

betongkvalitén. Det utfördes beräkningar på tre olika alternativ, vilka alla 

motsvarade olika betongkvaliteter och alternativ tre bestod av den befintliga 

betongkvalitén med vct 0,4. Det visade sig att de olika alternativen inte skiljde 

sig allt för mycket åt, utan endast ett par tusen var det som differerade. Det här 

är ett intressant resultat eftersom betongkostnaden i en vägbro är bland de 

större kostnaderna, frånsett armeringen. Det är något som man vill dra ner på 

så gott det går, men LCC – beräkningen visar tydligt på att en neddragning i 

kvalitet inte ger stor kostnadsbesparing totalt sett utan snarare ger ökade 

reparationskostnader. Nästa sak som bör anmärkas på i beräkningarna är att 

man inte ur ett konstruktionsmässigt perspektiv kan byta ut betongkvaliteten 

till en med lägre beständighet. Det är ett fall för en konstruktör och något som 
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frångåtts i dessa LCC – beräkningar som genomförts endast för ett ge en bild 

av kostnaderna kan skilja sig åt.  

En vanlig traditionell vägbro med armerad betong kommer förr eller senare 

drabbas av skador uppkomna ur armeringskorrosion. Denna 

nedbrytningsprocess som sker är oundviklig eftersom en vägbro ständigt utsätts 

för yttre påverkan så som tösalter och trafikbelastning. Kantbalkarna är 

generellt sett de som utsätts mest och är något som återkommande behöver 

repareras. Den generella materialkostnaden för en reparation är en stor kostnad 

sedan tillkommer trafikantkostnader vilka uppkommer i form av att bron blir 

svår framkomlig medan reparationer utförs. Detta ger att en 

totalreparationskostnad kan skena iväg rätt fort. Denna kostnad är något man 

helst bör undvika vilket gör att en bro som uppförs idag bör konstrueras så att 

helst inga reparationer behöver genomföras. Reparationskostnaderna varierar 

kraftigt beroende på vilken ingående betongkvalitet som finns i vägbron. Som 

man kan se i Tabell 49 skiljer det ungefär 1,2 miljoner kronor mellan 

betongkvalitéerna med vct 0,5, 0,45 och 0,4.  

En LCC – beräkning genomfördes där all armering i befintliga vägbron ersattes 

med rostfritt armeringsstål, vilken anses inte korrodera. Det gav en ökad 

investeringskostnad men ingen reparationsåtgärd antogs behöva genomföras 

men det gav ändå en fördyring för den totala LCC – kostnaden.  Det är kanske 

så att man inte behöver byta ut all armering i bron, utan endast den armering 

som befinner sig i kritiska delar av den såsom kantbalkarna. Det skulle i sådant 

fall ge en lägre investeringskostnad men då kanske man istället behöver utföra 

reparationsåtgärder för bron ifall någon del med vanlig armering behöver 

repareras. Men om det nu rent konstruktionsmässigt skulle fungera att använda 

sig utav rostfritt armeringsstål är det kanske inte helt säkert att man kan anta att 

inga reparationer behöver utföras under brons hela livslängd. 

Reparationskostnaderna kommer man nog inte ifrån utan det enda man kan 

justera dessa med är storleken på dem samt reparationsintervallet.  

 

En annan LCC – beräkning genomfördes där all armering i befintliga vägbron 

byttes ut mot kompositarmering vilken precis som rostfritt armeringsstål inte 

korroderar. Eftersom kompositarmering är dyrare än vad vanligt armeringsstål 

är gav det en högre investeringskostnad. Men eftersom inga reparationsåtgärder 

antas behöva genomföras ger det en lägre total LCC – kostnad. Denna LCC – 

kostnad är den lägsta som fås fram ur LCC – beräkningar i resultatavsnittet. 

Men i verkligheten kan man enligt teoriavsnitt 3.2.2 inte armera en hel bro med 

kompositarmering vilket inte ger den framräknade LCC – kostnaden så hög 

trovärdighet.  

Ytterligare en beräkning genomfördes där endast armeringen i farbanan 

inklusive kantbalkar byttes ut mot kompositarmering och resterande delen av 
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bron bestod av vanligt armeringsstål. Det gav den lägsta livscykelkostnaden av 

de beräkningar som gjorts och skillnaden mot den befintliga bron med vct 0,4 

är ungefär 600 000 kronor. Dock har det i LCC - beräkningen antagits att inga 

reparationer förutom ommålning av brons stål, behöver utföras under brons 

hela livslängd. Vilket förmodligen inte stämmer fullt ut då resterande delen av 

bron förutom farbanan innehåller vanligt armeringsstål och kan utsättas för 

armeringskorrosion. Men detta är det en stor osäkerhet kring, hur stor 

reparation kan ske och hur mycket kommer det ungefär att kosta är svåra frågor 

att besvara vilket gjort att dessa utelämnats i beräkningarna. Det gör att 

kostnadsskillnaden på 600 000 kronor som beräknats fram inte är helt säker att 

den blir så stor utan borde mer ses som ett ungefärligt riktvärde. Ett sätt att 

hitta lämpliga riktvärden att jämföra sig emot kan vara att titta på de broar man 

konstruerat med kompositarmering i Kanada, där har man kommit en bra bit på 

vägen vad det gäller utvecklingen att bygga korrosionsfria brokonstruktioner. 

En annan aspekt kring dessa LCC – beräkningar som är utförda är dess 

tillvägagångssätt med tillhörande antaganden. LCC – beräkningarna är utförda 

enligt Cremona (2011) vilken är en engelsk upplaga. Det kan ha påverkat LCC 

– beräkningar då antaganden som gjorda är utförda enligt teorierna i boken 

vilka kan skilja sig mot de svenska teorierna, men det är inget som känns till 

med säkerhet. Det eftersom det i detta arbete inte hittats någon motsvarande 

svensk litteratur. Den främsta osäkerheten i LCC - beräkningen ligger i 

fördelningen av osäkerheten av kostnaderna, vilket kan ses i Tabell 5 och 

Tabell 6 i teoriavsnittet. Denna fördelning av osäkerheten är tagen direkt ur 

Cremona (2011) och har rätt stor påverkan på slutresultaten. Om det sedan 

skulle visa sig att denna fördelning av osäkerheten bara är något som 

förekommer i England och inte i Sverige skulle sanningsenligheten i de LCC – 

beräkningar som är gjorda sjunka drastiskt samt även behöva räknas om för att 

kunna användas vidare i jämförelser. Vidare när det gäller LCC – beräkningar 

generellt så förekommer en viss osäkerhet i modellerna vilket grundar sig i att 

en del av de ingående kostnadsposterna inte är helt verklighetsbaserade utan 

endast teoretiska antaganden. Så är även fallet i Cremona (2011) vilken 

beräkningarna i detta arbete genomförts utifrån vilket leder till att det även 

förekommer en viss osäkerhet i de slutresultat som tagits fram. Dock är en del 

av kostnadsposterna så som utbyte av asfaltsbeläggning och reparation av 

kantbalkarna vilka används i beräkningarna hämtade ifrån primära källor vilket 

förmodligen bidrar till ökad trovärdighet i resultaten.  

Ser man till de LCC – beräkningar som är genomförda på den befintliga 

vägbron så kan man kanske tycka att det inte handlar om allt för stora summor 

sett över en hel livslängd. Men det man bör ha i beaktande är att denna 

befintliga vägbro inte alls är stor och lång. Skulle man istället genomfört 

beräkningar på en större vägbro skulle kostnaderna vara betydligt större men 

principen för beräkningarna fortfarande densamma.  
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5.3 Livslängdsberäkningar 

Livslängdsberäkningarna är inte genomförda för karbonatisering, enligt gjorda 

avgränsningar i inledningsavsnittet utan beräkningar är endast gjorda för 

armeringskorrosion. För att kolla hur lång tid det tar innan armeringskorrosion 

uppstår i befintliga vägbron genomförs livslängdsberäkningar. För att 

genomföra detta krävs en hel del antaganden och val av parametervärden. 

Täckskiktet på armeringen är 35 mm och beräkningarna visar att det tar 26 år 

innan nedbrytningsfronten når armeringsjärnen om man räknar på vägbrons 

ursprungliga tillstånd med vct 0,4. Ytterligare beräkning med samma 

betongkvalitet visar att efter 50 år har nedbrytningen tagit sig 40 mm in i 

konstruktionen om ingen reparation har skett.  En annan beräkning med vct 

0,45 får man att det tar 14 år tills kloridinitiering har skett i armeringen och 

efter 50 år har den nedbrytningen tagit sig 47 mm in i konstruktionen. Testar 

man att byta ut betongkvalitén ytterligare ett steg till en med vct 0,5 istället för 

0,4 som är brons ursprungliga går nedbrytningen betydligt fortare. Då tar det 

endast 8 år tills nedbrytningsfronten når armeringen och har passerat genom 

täckskiktet på 35 mm och efter 50 år har fronten tagit sig 53 mm in i betongen. 

Beräkningar visar att om man höjer vbt från 0,4 till 0,5 så går 

korrosionsinitieringen från 26 år till 8 år, en skillnad på 18 år. Det visar på att 

ingående betongkvalitet i en brokonstruktion är av största betydelse att denna 

blir korrekt vald och även rätt levererad från betongleverantören för att 

beställaren i slutändan ska få den betongkvalitet denne har förbeställt. 

Beräkningarna visar tydligt på att en försämring av betongkvalitén där vbt höjs 

med 0,1 enheter får höga konsekvenser sett ur ett nedbrytningsperspektiv vilket 

garanterat ger höga reparationskostnader. Går man från en betong med vbt 0,4 

till en med vbt 0,5 så förkortas livslängden på vägbrons kantbalkar med 18 år. 

Ökar man istället vbt från 0,4 år till 0,45 förkortas livslängden på bron med 12 

år.  

Livslängdsberäkningarna är utförda enligt Betongrapport (2007) vilket är ett 

svenskt dokument framtaget av en referensgrupp bestående av olika experter 

inom ämnesområdet. För de livslängdsberäkningar som är genomförda i arbetet 

finns ett tiotal ingående olika parametrar vilka väljs ut ur tabeller. Parametrarna 

som väljs ut beror på vilket förhållande vägbron befinner sig i där kring 

liggande vägmiljö har störst betydelse. Dock är de tabellerade värdena för 

vägmiljön medelvärden. Sedan är de ingående värdena som berör den kritiska 

kloridhalten, n
k
cl väldigt osäkra värden som samtidigt är väldigt utslagsgivande 

vilket gör att de måste användas med stor försiktighet. I beräkningarna skulle 

man helst vilja välja bort de faktorer som är osäkra men det går inte eftersom 

alla parametrar behövs för att kunna genomföra en livslängdsberäkning.  

De resultat som har beräknats fram för de olika ingående betongkvalitéerna ses 

som rimliga eftersom högre vbt ger en mindre beständig betongkonstruktion 
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mot kloridinitiering. Dock eftersom det förekommer en osäkerhet i ingående 

värden i beräkningar måste de ses som ungefärliga resultat. Det kan 

förekomma något fel val av ingående parametervärde som gör att skillnaden 

mellan vbt 0,4 och 0,5 inte alls blir 18 år utan mycket mindre. Det finns det 

inget svar på eftersom det inte finns något rätt eller fel i dessa beräkningar då 

de endast ska ses som ungefärliga värden.  

Trafikverket genomför broinspektioner på varje bro i landet med ett intervall 

på 6 år, vilket gör att brokonstruktionen som kloridinitieras efter redan 8 år kan 

vara mycket skadad innan det upptäcks på den andra inspektionsrundan av 

brokonstruktionen. Detta medför stora konsekvenser i form av omfattande 

reparationer med dess kostnader. Ser man till LCC – beräkningarna som 

genomförts där betongkvalitén ändrades och generellt gav några tusen i 

kostnadsbesparing kan man efter dessa livslängdsberäkningar konstatera att de 

inte alls är lönsamma. Trafikverkets inspektionsutförande kan man också 

diskutera vidare. Dessa inspektioner utförs och klassas enligt vilka skador som 

är synliga på ytan av betongkonstruktionen. Det vill säga det man inte kan se 

med ögat är ingen skada vilket alla gånger inte stämmer. Det kan ske en 

nedbrytning inuti konstruktionen medan ytan visar sig vara helt intakt. Detta 

medverkar till felbedömningar vid inspektionerna. Men som med mycket annat 

så är detta antagligen en kostnadsfråga hur ingående varje inspektion ska vara 

och hur mycket beställaren av inspektionerna är villig att betala. Men 

någonting säger att en skada blir billigare att reparera desto tidigare den 

upptäcks. Om man väntar alldeles för länge kan det kanske bli så drastiskt att 

konstruktionen måste rivas och byggas upp på nytt. I ett sådant läge hade det 

varit billigare att reparera skadan direkt vid dess uppkomst.  

5.4 Sprickbreddsberäkningar 

För att utifrån livslängdsberäkningarna veta när en broreparation behöver 

utföras genomfördes sprickbreddsberäkningar för de olika betongkvalitéerna. 

Beräkningarna är precis som livslängdsberäkningarna utförda enligt 

Betongrapport (2007). Beräkningarna ger resultatet att befintliga vägbron med 

livslängden 50 år med vanligt armeringsstål och vct 0,4 behöver genomföra en 

kantbalksreparation. Sedan ökar antalet reparationer med antalet steg man ökar 

vct, så befintliga bron med vct 0,45 behöver repareras två gånger och med vct 

0,5 behöver repareras tre gånger under sin livslängd. Detta anses vara ett 

rimligt resultat som kommits fram till men precis som med 

livslängdsberäkningarna innehåller dessa beräkningar en mängd olika 

parametrar som hänsyn ska tas till. I sprickbreddsberäkningarna är det en 

mängd olika karakteristiska värden som ska väljas ur olika tabeller. Där en del 

av dessa värden är baserade på teoretiska modeller som är avstämda mot försök 

men bara ger medelvärden. Det leder till att de karakteristiska värdena helt 

korrekt inte överensstämmer med verkligheten.  
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I Betongrapport (2007) är man själva kritiska till detta där man främst lyfter ut 

det negativa värdet på regressionskoefficienten a3. Parametern baseras på ett 

mycket begränsat underlag med små täckskikt och låga betonghållfastheter. 

Vilket egentligen skulle innebära att det rostangreppsdjup som ger 

uppsprickning blir mindre desto starkare betongen är. Det är helt tvärtemot vad 

man kan förvänta sig och skiljer sig mot vad de teoretiska modellerna säger. 

Det negativa värdet på regressionskoefficienten har mer bestämts vara negativ 

för att i slutändan kunna ge ett rimligt resultat på sprickbreddsberäkningen 

vilket inte känns helt korrekt i en sådan viktig beräkning som 

sprickbreddsberäkningen ändå är. Beräkningarna visar på att reparationer av 

kantbalkar behöver ske, olika antal under brokonstruktionens livslängd 

beroende på ingående betongkvalitet. Reparationskostnader för en 

kantbalksreparation har fåtts av en primärkälla vilket anses ge trovärdiga 

kostnader för den befintliga bron. En total reparationskostnad består även av en 

trafikantkostnad och där har egna antaganden gjorts för att få fram kostnaden. 

Antagandet har gjorts att 1200 fordon passerar bron dagligen, genomsnittliga 

väntetiden är tre minuter samt att kostnaden är 100 kr/timme för fordonen. Det 

finns inga tillgängliga mätdata på hur många fordon som kör över bron per dag 

vilket gör att det antagna värdet inte kan jämföras emot något. Väntetiden har 

uppskattats till tre minuter utifrån hur kantbalksreparationen sker, där man 

stänger av ett körfält i taget och bilisterna får vänta på mötande fordon innan 

man kan köra över. Beroende på vilket ärende bilisterna kör över bron för att 

uträtta varierar kostnaden i timmen. Om det bara är bilister som ska till och 

från jobbet som passerar bron skulle kostnaden i timmen vara den 

genomsnittliga lönen i timmen och om det bara är pensionärer som passerar 

bron när de ska uträtta sina dagliga ärenden skulle kostnaden i timmen inte 

vara så hög. Eftersom det inte är kännbart vilka kategorier som använder sig 

utav bron har ett värde på 100 kr/timme antagits vilket kan vara hur fel som 

helst eller helt korrekt. Som beräkningarna visar behövde brokonstruktionen 

med vct 0,5 genomgå gå tre reparationsåtgärder under sin livslängd på 50 år. 

Ser man utifrån detta till Trafikverkets inspektionsintervall på 6 år kan det 

uppstå problem i form av ökade reparationskostnader. Det eftersom när 

Trafikverket har inspekterat bron och upptäcker en skada så dröjer det 

ytterligare ett antal år innan en reparationsåtgärd utförs. Vilket beror på ett en 

grundlig utredning kring den inspekterade brons skada behöver göras först 

innan man kan ta itu med reparationen. Har man då redan en bro som är byggd 

med dålig betongkvalitet, som en betong med vct 0,5 är så hinner 

nedbrytningen i konstruktionen fortsätta ske innan någon åtgärd sker. Det gör 

att brons reparation förmodligen blir mer omfattande än det först var tänkt 

eftersom man inte tog tag i reparationen direkt.  

Det är även så att en brokonstruktion inte byggs med en betongkvalitet med vct 

0,5 utan man använder en betong som högst har vct 0,4 i en nybyggnation av 

en brokonstruktion. En betong som har vct 0,4 är svårbearbetad eftersom den 
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innehåller lite vatten vilket gör betonggjutningarna inte alls lättgenomförda och 

roliga. Speciellt inte om man gjuter en varm sommardag och avdunstning av 

vattnet i betongen sker ännu fortare. Det gör att man under gjutningen när 

betongen kommer till byggarbetsplatsen, man börjar tömma bilen och när man 

har tömt ungefär hälften inser man verkligen hur svår vibrerad den är. Som 

lösning på problemet slänger man i en hink med vatten i betongbilen för att 

enkelt kunna tömma ut resten. Så har man fort ändrat vct talet till 0,45 eller till 

och med 0,5. Konsekvenserna av detta i form av ökade reparationskostnader 

blir stora för beställaren av bron som ursprungligen har beställt betongkvalitén 

0,4. Det finns idag olika metoder för att förhindra armeringskorrosion av 

armeringen, där ibland impregnering av kantbalkarna osv. Men varför ska 

beställaren vara villig att betala extra för impregnering när han har betalt för att 

få rätt betongkvalitet.  

5.5 LCA  

I teoriavsnitt 3.6 ovan redogörs begreppet LCA ingående vilket beskriver ett 

objekts påverkan på omgivande miljö under hela dess livscykel. I detta arbete 

har det avgränsats till att inte genomföra några LCA-beräkningar. Orsaken till 

detta är att det förekommer en del svårigheter med att dels genomföra LCA-

analyser men även att sedan kunna använda sig utav dessa. De svårigheter som 

uppkommer i samband med genomförandet av en LCA–analys uppstår vid 

datainsamlingen. Det finns inget bestämt facit för hur en LCA–analys ska 

genomföras det gör att det är svårt att avgöra hur långt bak i livskedjan man 

ska gå. För att konkret förklara kan man tänka sig att man har en vägbro med 

ingående betong där man ser till hur det framställts på betongfabriken. Sedan 

har materialet betong i sig flera ingående material som cement, vatten och 

ballast. Ska man även vidare studera de materialens framställning eller ska man 

stanna vid betongens framställning. Man kan gå väldigt långt bak i 

framställningskedjan men frågan är om det finns någon rimlighet i en stor 

datainsamling. Sedan är det antagligen så att ju längre bak i 

framställningskedjan man går desto svårare är det att få fram rimlig data vilket 

leder till att uppskattningar behöver göras. När man behöver göra 

uppskattningar av något indata så påverkas rimligheten i slutresultatet. En 

annan aspekt kring det hela är av vilken kvalitet indatat ska vara, kan det vara 

indata som är tio år gammalt eller ska det vara högst ett år gammalt? Ser man 

tillbaka till tillverkningsprocessen så krävs oftast elektricitet till att få fram den 

specifika komponenten, men ska man då även ta hänsyn till hur elektriciteten 

framställts, om det är genom kolkraftverk, vindkraftverk eller vindkraftverk. 

Krig detta finns en stor osäkerhet hur man ska gå tillväga men dess betydelse är 

viktig då den inverkar i stor utsträckning på resultatet i LCA-analysen.  

Om det hade valts att genomföra en LCA–analys på vägbron som det har gjorts 

en LCC–analys på, hade det svar som LCA–analysen gett velat jämföras med 
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en annan liknande vägbro. Detta för att kunna se om koldioxid utsläppen skiljer 

sig åt och så vidare. Men när man inte vet om de LCA–analyser man vill 

jämföra med är gjorda på samma sätt som den man själv har gjort är det svårt 

att jämföra dessa med varandra. Det går inte att få någon rimlighet i en 

jämförelse om man ska jämföra äpplen och päron. Det gör att LCA–analyserna 

och dess genomförande bör utvecklas vidare för att de i framtiden ska kunna ge 

något konkret. LCA–analyser är i grunden ett bra verktyg för att kunna få ut 

den verkliga miljöpåverkan som exempelvis brokonstruktioner har. LCA-

analyserna avser att titta på miljöpåverkan i tre olika kategorier; 

resursutnyttjande, hälsoeffekter och ekologiska effekter. Nackdelen med detta 

är att de är tre breda områden vilket gör analysen tids- och resurskrävande. Det 

gör att för att man ska kunna blir klar i rimligt tid med analysen gör man en rad 

antaganden vilket gör att analysen inte grundar sig på teoretiska värden och 

därmed tappar sin trovärdighet. 
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6 SLUTSATSER 

I detta avsnitt presenteras de slutsatser som framkommit utifrån arbetets 

frågeställning kring det valda ämnesområdet reparation och underhåll ur ett 

livscykelperspektiv tillsammans med analyser och bakomliggande teorier. 

När man tänker på materialen betong och armering är nog tanken hos många 

att det är två stenhårda material som håller för alltid. Nu är det dock inte hela 

sanningen, hårda material är de men de håller dock inte för alltid. Det största 

hotet mot en betongkonstruktion är korrosion av ingjuten armering vilket dels 

ger en försämrad lastupptagningsförmåga men även skapar ett högt inre tryck i 

betongen som gör att den spjälkar sönder. Ett alternativ kan vara att öka 

tjockleken på täckande betongskikt till armeringen, men då löser man inte 

riktigt problemet utan snarare kliver över det. En ökning av betong täckskiktet 

ger dessutom även ökade kostnader i form av att mer betong går åt vid 

gjutningar och så vidare. En lösning på problemet för att undvika reparationer i 

lika stor utsträckning som det genomförs idag vore att byta ut det vanliga 

armeringsstålet mot ett annat armeringsmaterial som inte korroderar i samma 

utsträckning. I examensarbetet har beräkningar genomförts både på att byta ut 

armeringsstålet mot rostfri armering och även kompositarmering. Rostfritt 

armeringsstål är ett riktigt dyrt armeringsstål där man inte vinner på att byta ut 

armeringen i en vägbro mot rostfri armering även fast man kommer undan 

reparationskostnaderna. LCC – kostnaderna blir helt enkelt för stora för att en 

beställare av brokonstruktionen ska se någon fördel med det. I examensarbetet 

är det dock beräknat på att byta ut all armering i hela brokonstruktionen mot 

rostfritt armeringsstål. Det är förmodligen bättre ur ekonomisk synvinkel att 

bara byta ut armeringen i de kritiska konstruktionsdelarna vilket det inte är 

genomfört någon beräkning på. Armeringsstålet i brokonstruktionen testades 

även att bytas ut mot kompositarmering vilket gav ett bättre resultat i LCC – 

beräkningen än vad den rostfria armeringen gav. Detta eftersom 

kompositarmering är billigare än rostfritt armeringsstål men det är ändå 
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betydligt dyrare än vanligt armeringsstål. Det som gör att det blir billigare med 

kompositarmering är att man bara behöver hälften av mängden armering till 

skillnad mot om man haft vanligt armeringsstål. För att minska ner på LCC–

kostnaden genomfördes en slutlig beräkning där armeringen i de kritiskt utsatta 

konstruktionsdelarna byttes ut mot kompositarmering och resterande 

brokonstruktion bestod av vanligt armeringsstål. Det gav den lägsta 

framräknade LCC–kostnaden i examensarbetet vilket är något som man borde 

undersöka vidare i framtiden. Man borde som förvaltare av broar i Sverige se 

sig om till övriga världen, se hur de löser problemen med armeringskorrosion. 

Ett gott exempel är att se till Kanada och deras utveckling med 

kompositarmering. I LCC–beräkningarna som är genomförda ovan har inga 

konstruktionsmässiga beräkningar utförts för att byta ut vanliga armeringsstålet 

mot rostfri armering och kompositarmering vilket behöver genomföras innan 

man i praktiken kan genomföra det. Livslängdsberäkningar samt 

sprickbreddsberäkningar genomfördes för olika betongkvaliteter för den 

befintliga vägbron med vanligt armeringsstål där det visade sig att ingående 

betong i en konstruktion har stor påverkan. En betong med vct 0,5 

kloridinitieras 18 år fortare än en betong med vct 0,4. Detta grundar sig i att ju 

tätare betong man har desto svårare har nedbrytningsfronten att ta sig fram i 

exempelvis kantbalken som är en mycket utsatt konstruktionsdel. 

Livslängdsberäkningen visar även på vikten att få rätt betongkvalitet levererad 

till byggarbetsplatsen och även fast en betong med vct 0,4 är svår att gjuta med 

är det viktigt att inte blanda i lite extra vatten för att göra det enklare att 

bearbeta betongen. Livscykelberäkningarna i examensarbetet visar på att om 

man ändrar vct från 0,4 till 0,5 ökar nuvärdeskostnaderna med ungefär 1,5 

miljoner kronor. Där tilläggskostnaderna som uppstår är 

reparationskostnaderna som behöver utföras för att brokonstruktionen ska 

kunna bibehålla sin funktion. Det valda ämnesområde som detta examensarbete 

behandlar har varit intressant att arbeta med och är ett område som ligger rätt i 

tiden då optimeringar för att kunna minska kostnader blir allt vanligare. Det 

finns ingenting som säger att de broar man bygger måste vara gjorda av vanligt 

armeringsstål utan det finns många möjligheter att byta ut den mot exempelvis 

kompositarmering. Men det är tyvärr så att det fortfarande är stor fokus på 

investeringskostnaden och inte på vad den totalt blir på lång sikt. En 

investeringskostnad för en konstruktion med kompositarmering är högre till 

skillnad mot vad en konstruktion med vanligt stål är, men ser man på de 

genomförda LCC–beräkningar ger det en kostnadsbesparing på ungefär 

600 000 kronor sett över hela konstruktionens livslängd på 50 år. Det här är 

dock något som beställarna av brokonstruktionerna, Trafikverket behöver 

upptäcka. Det är de som måste ställa krav redan i anbudsskedet för att 

entreprenörerna ska kunna lägga ett anbud som ger låga kostnader sett över en 

livscykel och inte räkna på de lägsta investeringskostnaderna här och nu som 

det görs idag.  
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7 FÖRSLAG TILL FORTSATTA STUDIER 

I detta avsnitt presenteras förslag på vidare studier inom det valda 

ämnesområdet som examensarbetet har behandlat. 

- Genomföra konstruktionsberäkningar på en vägbro och byta ut delar av 

armeringen mot kompositarmering, få fram hur det går att dimensionera 

med och vilka konstruktionsdelar som är lämpliga att byta ut mot 

kompositarmering. 

 

- Undersöka en befintlig bro och se hur många reparationer som utförts 

under en tidsperiod och till vilka kostnader. Sedan göra jämförelser 

med teorierna för reparationsintervall och så vidare för att slutligen 

kunna konstatera om dessa överensstämmer med varandra. 

 

- Ta fram bättre metoder för att genomföra en LCA – analys i form av en 

modell som enkelt kan användas och tydliga avgränsningar finns för 

vad som ska vara med och inte. 
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BILAGA 1 – INTERVJUFRÅGOR 

 

Frågor för intervjuer med broförvaltare på Trafikverket 

Intervjun som genomfördes var en öppen intervju där diskussionen kretsade 

kring följande nedan. Svaren finns presenterade i resultatavsnittet i löpande 

text.  

- Hur jobbar ni idag på Trafikverket med förvaltningen av broar?  

 

- Använder ni er mest av aktivt eller förebyggande underhåll? D.v.s. 

reparerar ni broar först när en skada uppkommer eller försöker man 

snarare att förebygga att skador sker i form att man behandlar 

betongbroarna redan innan de tas i bruk? 

 

- När man ser på framtiden, kommer renoveringsbehovet av vägbroar i 

betong att explodera? 
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BILAGA 2 – LCC-BERÄKNING ROSTFRITT 

ARMERINGSSTÅL 

Indata för beräkningarna presenteras i Tabell 54 nedan. Det som skiljer dessa åt 

är investeringskostnaden som är högre eftersom armeringsstålet är rostfritt 

samt även mängden armeringsstål som är 10 % mindre. Även i dessa LCC – 

beräkningar räknas det på livslängden 50 år.  

Tabell 54 Indata för LCC – beräkning av bron. 

Diskonteringsränta [%]: 6 

Livslängd [år]: 50 

Bygglängd [år]: 0,5 

Investeringskostnad [SEK] 4 838 162 

Betongkvalitet 

vct 

C35/40 

0,40 

 

1) Beräkning av diskonterade kostnaden 

Det första som man gör i en LCC – beräkning är att räkna ut den diskonterade 

kostnaden. Man räknar alltså ut vad kostnaden av bron är värd i framtiden 

utifrån en avkastning. För att beräkna den diskonterade kostnaden används 

Tabell 55 nedan som visar fördelningen av kostnaden utifrån en osäkerhet.  

Tabell 55 Fördelning av osäkerheten av kostnaden. 

Slutkostnad: 10 % 

under 

nuvärdet 

 

nuvärdet 

10 % 

över 

nuvärdet 

20 % 

över 

nuvärdet 

Sannolikhet: 0,1 0,6 0,2 0,1 

 

Antar att halva kostnaden för bron läggs när bron är färdigbyggd och resten av 

kostnaden i slutet på år 1.  
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Med hjälp av Tabell 55 räknas den genomsnittliga diskonterade kostnaden ut. 

                                                    

                    

2) Beräkning av diskonterade inspektionskostnader 

Enligt Kieski (2012) görs antagandet att denna bro kommer att inspekteras vart 

sjätte år. Denna kostnad är en enhetlig årlig kostnad vilken debiteras i slutet av 

året a’ 2500 SEK/år under 50 år. Inspektionsintervallet påbörjas när bron är 

färdigställd efter ett halvår.  

Den diskonterande inspektionskostnaden blir följande: 

           
        

             
 

           

              
  

   

               

3) Beräkning kommande reparationskostnader 

Med hjälp av Cremona (2011) görs antagandet att en ommålning av stålet 

behöver utföras till en kostnad av 250 000 kronor med 15 års mellanrum. 

Antagande görs att slutkostnaden har 20 % chans att vara lägre än 20 % och 20 

% chans att vara högre än 30 %.  

Den diskonterande genomsnittliga reparationskostnaden blir följande för ett 

reparationsintervall på 15 år: 
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4) Utbyte av beläggning 

Beläggningen antar man byts ut vart femtonde år efter uppförandet, detta 

eftersom man räknar med att ett slitlager på en brobana ungefär håller 12-15 år 

innan den behöver bytas ut. Kostnaden för detta uppskattas vara 200 000 SEK 

för varje byte och debiteras i slutet på året då bytet sker. 

Kostnaden för utbytet av beläggningen blir följande: 

              
 

        
 

 

        
 

 

        
  

   

                   

När beläggningen ska bytas ut uppstår även en trafikantkostnad på 80 SEK/år 

(Cremona, 2011), 1200 stycken fordon med försening om 30 minuter.  

Kostnaden för detta blir följande: 

               
   

              

 

Denna kostnad ökar med 16 % vart 10;onde år (Cremona, 2011), se Tabell 56. 
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Tabell 56 Beräkning kostnadsökning trafikantkostnader. 

År Kostnad [SEK]        [SEK] 

17 48 000 17 825 

27 55 680 11 546 

37 64 589 7 479 

47 74 923 4 844 

 

Den totala kostnadsökningen blir följande:  

                 

 

5) Beräkning rivningskostnad 

Antagande att rivningskostnaden är 20 % av totala investeringskostnaden 

enligt: 

                    

                  

 

6) Beräkning av nuvärdet 

Den totala nuvärdeskostnaden för brons livslängd på 50 år fås genom att 

summera beräkningarna som är gjorda enligt följande; 
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BILAGA 3 - LCC – BERÄKNING KOMPOSITARMERING 

Indata för beräkningarna presenteras i Tabell 57 nedan. Det som skiljer dessa åt 

är investeringskostnaden som är högre eftersom kompositarmering är dyrare än 

vanligt armeringsstål men även mängden kompositarmering är mindre då den 

reduceras med 50 %. Även i dessa LCC – beräkningar räknas det på 

livslängden 50 år.  

Tabell 57 Indata för LCC – beräkning av bron. 

Diskonteringsränta [%]: 6 

Livslängd [år]: 50 

Bygglängd [år]: 0,5 

Investeringskostnad [SEK] 4 267 660 

Betongkvalitet 

vct 

C35/40 

0,40 

 

1) Beräkning av diskonterade kostnaden 

Det första som man gör i en LCC – beräkning är att räkna ut den diskonterade 

kostnaden. Man räknar alltså ut vad kostnaden av bron är värd i framtiden 

utifrån en avkastning. För att beräkna den diskonterade kostnaden används 

Tabell 58 nedan som visar fördelningen av kostnaden utifrån en osäkerhet.  

Tabell 58 Fördelning av osäkerheten av kostnaden. 

Slutkostnad: 10 % 

under 

nuvärdet 

 

nuvärdet 

10 % 

över 

nuvärdet 

20 % 

över 

nuvärdet 

Sannolikhet: 0,1 0,6 0,2 0,1 
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Antar att halva kostnaden för bron läggs när bron är färdigbyggd och resten av 

kostnaden i slutet på år 1.  

   
 
       

  

         
 
 
       

  

       
 

   

                  

Med hjälp av Tabell 58 räknas den genomsnittliga diskonterade kostnaden ut. 

                                                    

                    

2) Beräkning av diskonterade inspektionskostnader 

Enligt Kieski (2012) görs antagandet att denna bro kommer att inspekteras vart 

sjätte år. Denna kostnad är en enhetlig årlig kostnad vilken debiteras i slutet av 

året a’ 2500 SEK/år under 50 år. Inspektionsintervallet påbörjas när bron är 

färdigställd efter ett halvår.  

Den diskonterande inspektionskostnaden blir följande: 

           
        

             
 

           

              
  

   

               

3) Beräkning kommande reparationskostnader 

Med hjälp av Cremona (2011) görs antagandet att en ommålning av stålet 

behöver utföras till en kostnad av 250 000 kronor med 15 års mellanrum. 

Antagande görs att slutkostnaden har 20 % chans att vara lägre än 20 % och 20 

% chans att vara högre än 30 %.  

Den diskonterande genomsnittliga reparationskostnaden blir följande för ett 

reparationsintervall på 15 år: 
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4) Utbyte av beläggning 

Beläggningen antar man byts ut vart femtonde år efter uppförandet, detta 

eftersom man räknar med att ett slitlager på en brobana ungefär håller 12-15 år 

innan den behöver bytas ut. Kostnaden för detta uppskattas vara 200 000 SEK 

för varje byte och debiteras i slutet på året då bytet sker. 

Kostnaden för utbytet av beläggningen blir följande: 

              
 

        
 

 

        
 

 

        
  

  

                   

När beläggningen ska bytas ut uppstår även en trafikantkostnad på 80 SEK/år 

(Cremona, 2011), 1200 stycken fordon med försening om 30 minuter.  

Kostnaden för detta blir följande: 

               
  

              

Denna kostnad ökar med 16 % vart 10;onde år (Cremona, 2011), se Tabell 59. 
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Tabell 59 Beräkning kostnadsökning trafikantkostnader. 

År Kostnad [SEK]        [SEK] 

17 48 000 17 825 

27 55 680 11 546 

37 64 589 7 479 

47 74 923 4 844 

 

Den totala kostnadsökningen blir följande:  

                 

5) Beräkning rivningskostnad 

Antagande att rivningskostnaden är 20 % av totala investeringskostnaden 

enligt: 

                    
   

                  

 

6) Beräkning av nuvärdet 

Den totala nuvärdeskostnaden för brons livslängd på 50 år fås genom att 

summera beräkningarna som är gjorda enligt följande; 
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BILAGA 4 - LIVSLÄNGDSBERÄKNING, 
KLORIDINITIERAD KORROSION FÖR BEFINTLIG 
VÄGBRO MED ÄNDRADE PARAMETRAR 

Samma beräkning genomförs som i avsnitt 4.3.3 med samma förutsättningar 

fast där vbt den här gången antas vara 0,45.  

Detta ger följande valda parametervärden, se Tabell 60. Dessa är hämtade ur 

tabellerna 7-13 ovan i teoriavsnittet.  

 

Tabell 60 Ändrade parametervärden för aktuell bro. 

    

p0
k
 475 år/mm

2
 karakteristiskt värde för kloridinträngningsmotstånd 

t0 0,0767 år betongens ålder vid aktuell provning, 28 d 

k
k

c,cl 0,79 - karakteristiskt värde för härdningsfaktor 

k
k

e,cl 0,27 - karakteristiskt värde för miljöfaktor 

A
k

cs,cl 2,57 % karakteristiskt värde för regressionsparameter som 

beskriver sambandet mellan kloridhalt i ytan och vbt 

n
k

cl 0,37 - karakteristiskt värde för exponent för tidsberoende 

c
k

cr 0,65 % karakteristiskt värde för kritisk kloridhalt 

ϒRcl 2 - inträngningsmotstånd 

ϒccr 1,05 - kloridtröskel 

ϒcs,sl 2,3 - kloridhalt i ytan 

vbt 0,45 - vatten - bindemedelstal 

Δx 12 mm marginal för avvikelse 
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Insättning av parameterdata i ekvation 4.3.2.1 ovan ger följande, där tiden t har 

valts att sättas till 50 år. 

         
 

     
        

       
        

  

 
 
   
 

         
   
 

    
 

 

                  
               

      

    
  

       
              

      

  
 
    

         
    

    
 

 

             
     

             

Det täckande betongskiktet på armeringen ska vara 47 mm vilket gör att 

korrosionen kommer ner till armeringen innan brons livslängd passerat. Det gör 

att en reparationsåtgärd behöver genomföras innan brons livslängd passerat för 

att förhindra en försvagad brokonstruktion.  

Täckskiktet x på 35 mm behöver följande tid för att initieras av korrosion, 

insättning av parameterdata i ekvation 4.3.2.2 ovan ger följande: 

  
       

     
 

      
       

    
   
 

     

  
 

     
         

   
 

    
 

 

                 
  

  

 

 

     
 

    

  
        

       

                      
  

 

     
         

    

    
 

 

             
  

  

 

 

      

  

  
            

Beräkningen ger att redan efter 14 år har korrosionsfronten tagit sig 35 mm och 

är då framme vid armeringsjärnen som då börjar korroderas. Det gör minst en 

reparationsåtgärd behöver utföras på bron under dess livslängd.  
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BILAGA 5 - LIVSLÄNGDSBERÄKNING, 
KLORIDINITIERAD KORROSION FÖR BEFINTLIG 
VÄGBRO MED ÄNDRADE PARAMETRAR 

Samma beräkning genomförs som i avsnitt 4.3.3 med samma förutsättningar 

fast där vbt den här gången antas vara 0,5.  

Detta ger följande valdra parametervärden, se Tabell 61. Dessa är hämtade ur 

tabellerna 7-13 ovan i teoriavsnittet.  

 

Tabell 61 Ändrade parametervärden för aktuell bro. 

    

R
k

0,cl 0,00453 år/mm
2
 karakteristiskt värde för kloridinträngningsmotstånd 

t0 0,0767 år betongens ålder vid aktuell provning, 28 d 

k
k

c,cl 0,79 - karakteristiskt värde för härdningsfaktor 

k
k

e,cl 0,27 - karakteristiskt värde för miljöfaktor 

A
k

cs,cl 2,57 % karakteristiskt värde för regressionsparameter som 

beskriver sambandet mellan kloridhalt i ytan och vbt 

n
k

cl 0,37 - karakteristiskt värde för exponent för tidsberoende 

c
k

cr 0,5 % karakteristiskt värde för kritisk kloridhalt 

ϒRcl 2 - inträngningsmotstånd 

ϒccr 1,05 - kloridtröskel 

ϒcs,sl 2,3 - kloridhalt i ytan 

vbt 0,5 - vatten - bindemedelstal 

Δx 12 mm marginal för avvikelse 
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Insättning av parameterdata i ekvation 4.3.2.1 ger följande, där tiden t har valts 

att sättas till 50 år. 

         
 

     
        

       
        

  

 
 
   
 

         
   
 

    
 

 

                  
               

      

    
  

       
              

      

  
 
    

         
   

    
 

 

            
     

             

Det täckande betongskiktet på armeringen ska vara 35 mm vilket gör att 

korrosionen kommer ner till armeringen innan brons livslängd passerat. Det gör 

att en reparationsåtgärd behöver genomföras innan brons livslängd passerat för 

att förhindra en försvagad brokonstruktion.  

Täckskiktet x på 35 mm behöver följande tid för att initieras av korrosion, 

insättning av parameterdata i ekvation 4.3.2.2 ger följande: 

  
       

     
 

      
       

    
   
 

     

  
 

     
         

   
 

    
 

 

                 
  

  

 

 

     
 

   

  
        

       

                      
  

 

     
         

   

    
 

 

            
  

  

 

 

      

  

  
           

Beräkningen ger att redan efter 8 år har korrosionsfronten tagit sig 35 mm och är 

då framme vid armeringsjärnen som då börjar korroderas. Det gör minst ett par 

reparationsåtgärder behöver utföras på bron under dess livslängd. 
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BILAGA 6 - SPRICKBREDDSBERÄKNING, 
KLORIDINITIERAD KORROSION FÖR BEFINTLIG 
VÄGBRO. 

Ingående parametervärden väljs ur tabell 14 -21 i teoriavsnitt 3.9 och visas 

sammanställt i Tabell 62 nedan.  

Tabell 62 Ingående parametervärden för befintlig bro med vct 0,45.  

    

R
k

0,cl 475 Ωm karakteristiskt värde för den potentiella elektrolytiska 

resistiviteten 

thydr 1,0 år betongens aktuella ålder 

n
k

res 0,23 - karakteristiskt värde för resistivitetens exponent för 

tidsberoende 

k
k

c,res 1,0 - karakteristiskt värde för resistivitetens härdningsfaktor 

k
k

RH,res 1,44 - karakteristiskt värde för resistivitetens fuktighetsfaktor 

k
k

cl,res 0,72 - karakteristiskt värde för resistivitetens temperaturfaktor 

T 6,3 
o
C medeltemperatur där bron är placerad 

K
k
 0,025 

o
C-1 karakteristiskt värde för temperaturfaktorn 

m0 882 Ωm konstant i sambandet korrosionshastighet - resistivitet 

F
k

cl 2,63 - karakteristiskt värde på faktor för 

kloridkorrosionshastighet 

α
k
 9,28 - karakteristiskt värde för gropfrätning 

p
k 882 Ωm karakteristiskt värde för resistivitet 

ϒV 1,0 -  partialkoefficient för korrosionshastighet 

wt 1,0 - relativ längd av våta perioder 

tliv 50 år önskad livslängd 
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ti
d 26 år beräknad tid till kloridinitiering enligt avsnitt 4.3.2 

a1 74,4    regressionskoefficient 

a2 7,3    regressionskoefficient 

a3 -17,4    regressionskoefficient 

x
d
 35 mm betongtäckskikt över armering 

d 16 mm armeringsdiameter där kloridinitiering sker 

fc,sp 2,4 MPa draghållfasthet för aktuell betong 

w0 0,05 mm den synliga sprickans bredd 

b
d
 0,0086   /mm parameter som beror av armeringsjärnets placering 

 

Beräkningarna inleds med att beräkna temperaturfaktorn med ekvation 3.9.2.3 

      
                   

      
                             

 

Sedan vidare beräknas med ekvation 3.9.2.2 det karakteristiska värdet för 

resistiviteten. 
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Korrosionshastigheten fås fram med ekvation 3.9.2.4. 

    
  

  
       

     

    
   

    
                           

Det aktuella rostangreppsdjupet beräknas fram med ekvation 3.9.2.5 

    
 

            
  
   
       

 

       
  

                              

Dimensioneringsvärdet för rostangreppsdjupet för initiering av spricka fås ur 

ekvation 3.9.2.6. 

  
        

  

 
        

   

  
           

  

  
                  

Slutligen beräknas sprickbredden med ekvation 3.9.2.2. 

    
  

           
  
    
     

 

     
  

                                   

Som det kan ses är    > 1,0 mm och iterering behöver genomföras för att få 

fram nytt värde på tliv. 

Det ger att när tliv är 20 år fås ett värde på        vilket anses som okej 

eftersom tliv = 21 år ger       . Det är bättre att avrunda uppåt i ett sådant 

fall än nedåt eftersom det handlar om en reparationsåtgärd.  

Detta innebär att kantbalkarna på den befintliga bron behöver bytas ut efter 20 

år och eftersom bron har en konstruerad livslängd på 50 år behöver detta 

genomföras två gånger under dess livscykel.  
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BILAGA 7 - SPRICKBREDDSBERÄKNING, 
KLORIDINITIERAD KORROSION FÖR BEFINTLIG 
VÄGBRO 

Ingående parametervärden väljs ur tabell 14 -21 i teoriavsnitt 3.9 och visas 

sammanställt i Tabell 63.  

Tabell 63 Ingående parametervärden för befintlig bro med vct 0,5.  

    

R
k

0,cl 475 Ωm karakteristiskt värde för den potentiella elektrolytiska 

resistiviteten 

thydr 1,0 år betongens aktuella ålder 

n
k

res 0,23 - karakteristiskt värde för resistivitetens exponent för 

tidsberoende§ 

k
k

c,res 1,0 - karakteristiskt värde för resistivitetens härdningsfaktor 

k
k

RH,res 1,44 - karakteristiskt värde för resistivitetens fuktighetsfaktor 

k
k

cl,res 0,72 - karakteristiskt värde för resistivitetens temperaturfaktor 

T 6,3 
o
C medeltemperatur där bron är placerad 

K
k
 0,025 

o
C-1 karakteristiskt värde för temperaturfaktorn 

m0 882 Ωm
 

konstant i sambandet korrosionshastighet - resistivitet 

F
k

cl 2,63 - karakteristiskt värde på faktor för 

kloridkorrosionshastighet 

α
k
 9,28 - karakteristiskt värde för gropfrätning 

p
k 882 Ωm karakteristiskt värde för resistivitet 

ϒV 1,0 -  partialkoefficient för korrosionshastighet 

wt 1,0 - relativ längd av våta perioder 

tliv 50 år önskad livslängd 
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ti
d 8 år beräknad tid till kloridinitiering enligt avsnitt 4.3.2 

a1 74,4    regressionskoefficient 

a2 7,3    regressionskoefficient 

a3 -17,4    regressionskoefficient 

x
d
 35 mm betongtäckskikt över armering 

d 16 mm armeringsdiameter där kloridinitiering sker 

fc,sp 2,1 MPa draghållfasthet för aktuell betong 

w0 0,05 mm den synliga sprickans bredd 

b
d
 0,0086   /mm parameter som beror av armeringsjärnets placering 

 

Beräkningarna inleds med att beräkna temperaturfaktorn med ekvation 3.9.2.3 

      
                   

      
                             

 

Sedan vidare beräknas med ekvation 3.9.2.2 det karakteristiska värdet för 

resistiviteten. 

      
   

     

  
 
    
 

       
        

         
         

  

         
 

      
 
    

                               

 

Korrosionshastigheten fås fram med ekvation 3.9.2.4. 
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Det aktuella rostangreppsdjupet beräknas fram med ekvation 3.9.2.5 

    
 

            
  
   
       

 

       
  

                             

Dimensioneringsvärdet för rostangreppsdjupet för initiering av spricka fås ur 

ekvation 3.9.2.6. 

  
        

  

 
        

   

  
           

  

  
                  

Slutligen beräknas sprickbredden med ekvation 3.9.2.2. 

    
  

           
  
    
     

 

     
  

                                    

Som det kan ses är    > 1,0 mm och iterering behöver genomföras för att få 

fram nytt värde på tliv. 

Det ger att när tliv är 14 år fås ett värde på        vilket anses som okej 

eftersom tliv = 15 år ger       . Det är bättre att avrunda uppåt i ett sådant 

fall än nedåt eftersom det handlar om en reparationsåtgärd.  

Detta innebär att kantbalkarna på den befintliga bron behöver bytas ut efter 14 

år och eftersom bron har en konstruerad livslängd på 50 år behöver detta 

genomföras tre gånger under dess livscykel.  


