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Sammanfattning 
 
 
Användandet av trä som konstruktionsmaterial i Sverige är inom vissa områden relativt liten. 
Byggande av vägbroar och flervåningshus och är områden där trä används i förhållandevis liten 
utsträckning. Denna del domineras i hög grad av stål och betong, till viss del kan detta förklaras 
med att träindustrin i Sverige under lång tid varit uteslutna från viktiga områden inom bygg- 
och infrastruktursektorn. 

Vägverket tog initiativ till denna utredning som syftar till att ta reda på varför det byggs så få 
träbroar för vägtrafik i Sverige. Målet med examensarbetet är att visa vilka hinder/osäkerheter 
som aktörer inom olika delar av brobyggnadsprocessen upplever vid användandet av trä som 
konstruktionsmaterial samt att ge förslag på åtgärder som kan öka användningen av trä som 
konstruktionsmaterial vid brobyggande. 

För att metodiskt angripa frågan har en litteraturstudie utförts, samt intervjuer genomförts med 
olika berörda aktörer såsom förvaltare, konsulter, byggentreprenörer och träbroleverantörer. I 
undersökningen grupperades och rubricerades respondenternas uttryckta osäkerheter/hinder 
med hjälp av släktskapsdiagram. Materialet har vidare analyserats med en modell för integrerad 
livscykelprojektering. 

Genom att basera broinvesteringar på livstidskostnader så ökar möjligheten att bygga 
kostnadseffektiva broar för samhället. Detta gör att man behöver ha ett livscykelperspektiv vid 
val av material vid brobyggande. Den integrerade livscykelprojekteringsmodellen täcker fler 
aspekter av osäkerhet och hinder som finns med trä som konstruktionsmaterial än en 
traditionell livscykelkostnads modell (LCC) eller en livscykelanalysmodell (LCA), eftersom både 
LCC och LCA ingår i den integrerade livscykelprojekteringsmodellen. 

Resultatet och analysen av intervjuerna visar att flera respondenter uttrycker osäkerheter runt 
underhållsperspektivet, långsiktigheten, normer/krav, dimensionering samt kunskap och 
tradition/erfarenhet. Förutom de osäkerheter och hinder som nämns av respondenterna så 
uttrycker flera av dessa positiva aspekter med trä som konstruktionsmaterial, utan att 
författarna speciellt frågat efter detta. Kort byggtid är bland annat en av fördelarna med träbroar 
men även estetik och miljö är aspekter som alla aktörer lyfte fram som positivt. Dessa faktorer 
får vanligtvis för lite uppmärksamhet vid val av bro. 

 

Många av de hinder och osäkerheter som finns med trä som bromaterial är kopplade till brist 
på kunskap om trä som konstruktionsmaterial samt regelverkets utformning. Detta gör att man 
behöver höja kunskapsnivån för att öka förståelsen och att regelverket behöver utvecklas för att 
trä på ett bättre sätt ska kunna konkurrera med andra material vid brobyggande för vägtrafik. 
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Abstract 
 
 

The use of timber as a material for construction in Sweden is in some areas relatively small. 
Construction of bridge for traffic and multi-storey buildings are areas where timber is used to a 
relative small extent. These areas are instead largely dominated by steel and concrete.  

The Swedish road administration initiated this investigation with the aim to find out why so 
few timber bridges are built for road traffic in Sweden. The goal of this project is to show the 
obstacles/uncertainties experienced by key players in different parts of the construction process 
in the use of timber as a construction material. Furthermore, the study provides suggestions on 
actions that can increase the use of wood as a construction material for bridges. 

In order to accomplish the project objectives, a literature review and interviews with various 
stakeholders were conducted. The study grouped and classified respondents who expressed 
uncertainty/obstacles using affinity diagrams. In addition, the materials were analyzed with a 
model of integrated life cycle design. 

The use of life cycle cost for bridge investment increases the possibility of building cost-effective 
bridges for community. This means that, a life cycle perspective is a helpful tool in the choice of 
building materials for bridges. The integrated life-cycle design model covers more aspects of 
uncertainty and hurdles to using wood as a construction material other than a traditional life-
cycle cost model (LCC) or a life cycle assessment (LCA).LCC and LCA are both  part of the 
integrated life cycle design model. 

The results and analysis of the interviews show that many respondents expressed uncertainty 
about maintenance perspective, long-term durability, standards/requirements, design, 
knowledge and tradition or experience. Apart from uncertainties and obstacles mentioned by 
most respondents, some positive aspects of wood as construction material were pointed out. 

Short time construction includes one of the advantages of wooden bridges, but also aesthetic 
and environmental aspects are that all stakeholders are highlighted as positive. 

Many of the obstacles and uncertainties that exist with timber bridge materials are linked to 
lack of knowledge, regulatory design and management costs. This makes the need to raise 
awareness in order to increase understanding through developing a good regulatory framework 
that can emphasize the use of wood and make it compete well with other materials like steel 
and concrete. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund  

Broar i någon form har i alla tider varit nödvändiga för att människor ska kunna förflytta sig 
över vattendrag och andra hinder i terrängen. Trä har varit relativt lätt tillgängligt och genom 
att det är hållbart, lätt och starkt, och enkelt att bearbeta har människan använt sig av trä som 
konstruktionsmaterial under tusentals år. Trä var länge, vid sidan av sten, dominerande som 
brobyggnadsmaterial. Under den romerske kejsaren Ancus Martius regering, 640-616 f Kr, 
byggdes en träbro över Tibern som stod i 900 år (Abelsson, 1998). 

Utvecklingen har gått från enkla övergångar i form av en stock över en bäck till dagens broar, 
som ofta är omfattande byggnadsverk. Under senare delen av 1800-talet utvecklades tekniken 
inom stålindustrin snabbt, och stål kom att konkurrera med trä som byggnadsmaterial. Lite 
senare kom även betong i allt högre grad in som material vid brobyggande. Dessa material 
gjorde det möjligt att bygga längre och robustare broar än tidigare, och trä försvann i det 
närmaste som brobyggnadsmaterial. Utvecklandet av tekniker och produkter samt de 
miljömässiga och estetiska fördelarna har bidragit till att trä åter igen kan anses vara ett 
brobyggnadsmaterial att räkna med (Abelsson, 1998). 

Några årtal i det moderna träbrobyggandets historia (Nationella träbyggnadsstrategin, 2000): 

 1994 – Vägverket inför dimensioneringsregler för träbroar 

 2002 – Träbroar kan dimensioneras för 80 års teknisk livslängd. 

 2002 – Riksdagsbeslut om att regeringen ska utforma en nationell träbyggnadsstrategi. 
Syftet är bland annat att trä ska komma ikapp övriga materialslag efter det långa 
förbudet så att konkurrensen i byggmaterialindustrin ökar, höja byggkvaliteten och öka 
miljöbyggandet.  

Användandet av trä som konstruktionsmaterial i Sverige är inom vissa områden relativt liten. 
Byggande av vägbroar och flervåningshus och är områden där trä används i förhållandevis liten 
utsträckning. Denna del domineras i hög grad av stål och betong. Detta kan till viss del bero på 
att träindustrin i Sverige under lång tid varit uteslutna från viktiga områden inom bygg- och 
infrastruktursektorn. I bostadssektorn kan detta delvis förklaras med att det fram år 1994 fanns 
en byggnorm som innebar att det inte var tillåtet att bygga högre än två våningar med 
träkonstruktion. De svenska byggnormerna är sedan 1994 materialneutrala och 
funktionsbaserade men eftersom regelverket under drygt hundra år har gjort det omöjligt att 
använda trä som bärande material i större byggnader har forskning, utveckling och utbildning 
inom området halkat efter (Näringsdepartementet, 2005). 

I Vägverkets dimensioneringsregler fanns fram till år 1994 inget alls angivet om träbroar. När 
upphandlingsreglerna, BRO 94, utformades togs ett träbrokapitel med, avsnittet omfattade, 
överbyggnad av trä för gång- och cykelbroar. Enligt de krav som fanns i BRO 94 var den 
tekniska livslängden för en överbyggnad av trä 40 år, som kan jämföras med betong och stål där 
livslängden är mellan 80 – 120 år.  
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1997 byggde Vägverket den första ”moderna” träbron för fordonstrafik. Bron som är 6,5 meter 
lång är en del av väg 536 och går över Hulån i Dalarna. (Abelsson, 1998). 

Nationella träbyggnadsstrategin är en kommitté som har till uppgift att verka för att 
åtgärdsförslagen i utredningsrapporten "Mer trä i byggandet" ska genomföras. Enligt 
regeringsbeslut ska berörda företrädare från skogsnäringen, byggsektorn och myndigheter, 
bland annat Vägverket, delta i arbetet i enlighet med riktlinjerna i strategin. 

Intresset för att öka användningen av trä i modernt byggande är stort av flera orsaker, bland 
annat på grund av 

 den regionala utveckling som träförädling inom landets gränser skulle bidra till  

 den effektivisering i byggskedet som skulle möjliggöras med leverans av prefabricerade 
broelement 

 det förbättrade globala klimat som den ökade träanvändningen skulle ge bidrag till 

 Utvecklingen inom byggandet går mot industrialisering. Trä är genom sin höga 
bärförmåga och förhållandevis låga vikt ett lämpligt material för industriellt byggande. 
När den fasta industrins arbetssätt tillämpas i byggandet minskar mängden fel och 
skador. Nya material och metoder ger också en utveckling inom arkitektur och design. 

Enligt Vägverket (1997) ska beslut om investeringar i infrastruktur skall grundas på 
samhällsekonomiska överväganden.  

För att göra samhällsekonomisk broutformning möjlig kan modeller där man tar hänsyn till 
livscykelkostnaden användas. Genom att basera broinvesteringar med avseende på brotyp, 
detaljlösningar, materialval, underhållsbehov etc., på livstidskostnader, förbättras möjligheten 
att bygga kostnadseffektiva broar för samhället. Även överväganden vad gäller icke 
kvantifierbara parametrar, så som miljö, estetik eller samhällsutvecklingseffekter kan vägas in 
vid prioritering av vilken bro som skall byggas (Troive, 2000).  

1.2 Problemformulering 

Broar för vägtrafik byggs idag till största delen av betong och stål, vad beror detta på? Det har 
byggts broar för vägtrafik i stål och betong i mer än hundra år, medans de äldsta moderna 
träbroarna för fordonslaster har drygt tio år på nacken, på vilket sätt påverkar detta valet av 
material? Regelverket har ändrats så att trä kan vara med och konkurrera som 
konstruktionsmaterial, hur tillämpliga är dessa regler? Hur tar man hänsyn till de snabba 
byggtider som förtillverkade träbroar ger? Hur tas hänsyn till den miljöpåverkan en bro har 
under sin livstid? Hur tar man på Vägverket hänsyn till livscykelkostnaden vid valet av material 
till broar? 

Ovanstående frågor leder till studiens huvudproblem: 

 Varför byggs det så få träbroar för vägtrafik i Sverige? 
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1.3 Syfte och mål 

Huvudsyftet med examensarbetet är att utreda varför det byggs så få träbroar för vägtrafik i 
Sverige. Det är viktigt att se brobyggandet ur ett livscykelperspektiv för att kunna ta hänsyn till 
kostnader och andra aspekter såsom miljö och estetik. I kapitel fyra undersöks vilka parametrar 
som bör ingå i livscykelperspektivet.  Detaljerade mål med projektet är att: 

 Visa på vilka hinder/osäkerheter som aktörer inom olika delar av brobyggnadsprocessen 
upplever vid användandet av trä som konstruktionsmaterial 

 Ge förslag på åtgärder som kan öka användningen av trä som konstruktionsmaterial vid 
brobyggande.  

1.4 Avgränsningar 

Arbetet avgränsas till att utreda varför det byggs så få träbroar för vägtrafik i Sverige. 
Intervjustudien avgränsas till att omfatta några berörda aktörer inom brobyggande. Eftersom 
examensarbetet omfattar 30 poäng så är det inom ramen för detta arbete inte möjligt att 
intervjua alla berörda aktörer inom området. Livscykelperspektivet avgränsas till att omfatta 
LCC för kostnadsanalysen eftersom, Vägverket vill veta på vilket sätt man tar hänsyn till 
livscykelkostnaden. Eftersom miljötänkande är viktigt och en ökad träanvändning kan ge bidrag 
till en bättre miljö, så nämns LCA i rapporten då denna modell är ett verktyg som används för 
att bedöma en produkts miljöpåverkan.    
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2 Metod 
 
Kapitlet behandlar uppsatsens arbetsgång samt undersökningsansats och författarnas metodval. 
Den litteraturgranskning som genomförts och uppsatsens frågeställning beskrivs. Författarna 
redogör även för uppsatsens primärdata genom att beskriva val av respondenter samt 
intervjuernas genomförande.  

2.1 Författarnas förförståelse 

Författarna till detta examensarbete är två studenter som läser civilingenjör, väg och 
vattenbyggnad vid Luleå tekniska universitet. De förkunskaper som författarna har om trä och 
broar, kommer från kurser som studerats inom konstruktionsteknik och byggmateriallära. I 
övrigt fanns ingen erfarenhet av det aktuella ämnet, innan undersökningen inleddes.  

2.2 Arbetsgång  

Allt forskningsarbete har sin grund i en fråga, som kan initieras av antingen forskaren själv eller 
någon extern person, myndighet, organisation etc.  (Backman, 1998). Denna utredning bygger 
på en fråga som initierats av Vägverket. Utifrån syftet med examensarbetet inleddes en 
litteraturstudie med huvudsyfte att få en översikt över den tidigare samlade kunskapen inom 
området samt att detta skulle vara till hjälp vid problemformulering. I ett tidigt skede 
intervjuades två stycken respondenter, på förslag av den externa handledaren, för att skapa en 
uppfattning om vad huvudproblemet handlade om.  

Parallellt med litteraturstudien har intervjuer genomförts. Dessa intervjuer har varit en 
blandning av ostrukturerade och strukturerade samtal. Till en början användes öppna samtal 
för att öka författarnas förståelse för problemet. Utformandet av intervjufrågorna genomfördes i 
flera steg. Frågorna utökades och gick mer på djupet vart efter författarna fick bredare kunskap i 
ämnet. Figur 2.1 nedan visar en schematisk bild över arbetsgången i projektet. 

 

Figur 2.1, Arbetsgång i projektet. 
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2.3 Undersökningsansats  

Vanligen skiljer man på två förklaringsmodeller, deduktion (bevisandets väg) och induktion 
(upptäckandets väg) (Figur 2.2). Den deduktiva metoden är hypotesprövande och bygger på att 
studera befintliga hypoteser och teorier för att sedan dra slutsatser. Den induktiva metoden är 
däremot hypotesgenererande eftersom den byggs upp av observationer som analyseras och 
sammanställs till slutsatser (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 1991). 

 
Figur 2.2 Induktion och deduktion enligt Wiedersheim-Paul & Eriksson (1991). 

 
Val av ansats 
Arbetet har i huvudsak utförts med ett induktiv ansats, då största delen av de gjorda 
bedömningarna och slutsatserna startade med insamling av information utan inledande 
antaganden. Ansatsen blir dock deduktiv vid användandet av livscykelperspektiv. 

2.4 Undersökningsmetod 

Val av metod om hur informationen skall samlas in är en viktig det av rapportskrivandet. Två 
metoder som ofta nämns är den kvantitativa och den kvalitativa metoden.  
Användning av mätningar, kvantifiering med hjälp av matematik och statistik, är metoder som 
utmynnar i numeriska observationer eller låter sig transformeras i sådana och som benämns 
som kvantitativa enligt Backman (1998). Den kvalitativa metoden kännetecknas av att man inte 
använder sig av siffror eller tal, och som inbegriper eller resulterar i verbala formuleringar, 
skrivna eller talade. Utsagor sker verbalt och instrumenten består av det traditionella ”ordet” 
(ibid.). 
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Val av metod 
I denna rapport ligger tonvikten på kvalitativa metoder för undersökning och analys såsom 
intervjuer och släktskapsdiagram, men även kvantitativa angreppsätt har använts i form av 
numeriska data till LCC beräkning. 

2.5 Datainsamling 

Data som insamlas delas in i primär- och sekundärdata. Primärdata är data som måste samlas in 
av undersökaren själv och sekundärdata sådan som redan finns (Wiedersheim-Paul & Eriksson, 
1991). 
Primärdata har samlats in genom intervjuer. Sekundärdata har insamlats genom 
litteraturstudie. 

Litteraturstudie 

Författarna använde sig av sekundära källor i form av litteratur, såsom böcker och rapporter 
samt elektroniska källor för att inhämta kunskaper om examensarbetets problemområde. 
Litteraturstudien har pågått kontinuerligt genom hela projektet. Resultatet av litteraturstudien 
redovisas i kapitel tre och fyra. 

Intervjuer 

Det finns för och nackdelar med olika intervjumetoder. Wiedersheim-Paul & Eriksson (1991) 
menar att besöks- och telefonintervjuer båda är fördelaktiga eftersom de ger en hög 
svarsfrekvens. Särskilt lämpliga är de då frågeställningarna är komplicerade då intervjuaren 
direkt kan förklara frågorna och ge följdfrågor. Ytterligare en fördel med besöksintervjuer är att 
det finns möjlighet att använda kroppsspråk och visuella hjälpmedel. Nackdelar med dessa båda 
metoder är att det kan vara svårt att ta upp frågor av känslig art samt att det finns risk för att det 
uppstår en intervjueffekt, det vill säga intervjuaren påverkar respondenten att svara på ett visst 
sätt. Fördelar med telefonintervjuer är att de ofta är enklare att få tid till än besöksintervju samt 
att de är billigare att genomföra (ibid). 

I examensarbetet har besökintervjuer använts när det varit möjligt, men i de flesta fall har detta 
inte varit genomförbart, på grund av att det geografiska avståndet gjort det ekonomiskt och 
tidsmässigt omöjligt. 

Teknikerna vid intervjuer sträcker sig från ostrukturerade till strukturerade intervjuer. Den 
ostrukturerade intervjun liknar ett öppet samtal, medans den strukturerade intervjun är mer 
likt en enkät med förutbestämda frågor där intervjuaren fyller i svaren. En intervju kan också 
vara att mellanting av de båda. 

Wiedersheim-Paul & Eriksson (1991) menar att ju vagare uppfattning forskaren i förväg har om 
vad som är väsentlig kunskap att vinna, desto mer ostrukturerad kommer intervjusituationen 
att bli. 

Majoriteten av respondenterna tog del av frågorna i förväg, och de flesta av respondenterna gick 
med på att författarna spelade in intervjun, för att författarna i efterhand skulle kunna 
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analysera och reflektera över svaren, men även använda som ett minnesstöd vid 
rapportskrivningen. 

Respondenterna har blivit lovade anonymitet, så tillvida att de inte kommer att namnges i 
rapporten. Inte heller vilket företag eller organisation svaren kommer i från kommer att kunna 
synas, bara vilken roll respondenten har i byggprocessen kan utläsas.  

Vid intervjutillfällena där inspelning inte förekom fördes anteckningar som i efterhand 
sammanfattades. 
Vid de inledande intervjutillfällena använde sig författarna av den ostrukturerade formen av 
intervju där respondenterna fritt berättade om sina synpunkter och erfarenheter utifrån den 
övergripande frågan för examensarbetet, varför bygger vi inte fler träbroar för vägtrafik i Sverige? 
Denna metod användes för att författarna ville skapa sig en överblick av problemområdet, vid 
dessa tillfällen användes intervjufrågorna som en checklista. De senare var intervjuerna ett 
mellanting av ostrukturerad och strukturerad intervju. 

Intervjufrågor 
Grundfrågorna till intervjuerna bygger på minnesanteckningar från ett möte som hölls den 26 
november 2008 i Dalarnas hus, Stockholm.  

Närvarande vid mötet var representanter från nedanstående företag och organisation: 

 Vägverket, fem representanter 

 Moelven Töreboda, två representanter 

 Martinsons Träbroar AB, två representanter 

Vid intervjuerna har författarna använt sig av i förväg framtagna frågor. Intervjuerna har inte 
varit helt strukturerade eftersom respondenterna har fått tala fritt om respektive fråga samt att 
följdfrågor ställts till respondenterna. Grundfrågorna till intervjuerna kan ses i bilaga B, till 
dessa frågor ställdes följdfrågor vid intervjutillfällena. Beroende på hur respondenten svarat så 
har följdfrågorna sett olika ut. 

Försökspersoner 

Enligt Backman, (1998) skall det vid en undersökning göras ett val av respondenter för att 
relevant data skall framkomma. 

Urvalet av respondenter har skett genom rekommendationer från handledarna på personer 
som genom sin kunskap och insikt, utifrån sina roller i byggprocessen kunnat bidra till en ökad 
förståelse för problemen. En del av respondenterna gav förslag på personer som kunde vara av 
intresse för undersökningen, och några av dessa tillfrågades om ville ställa upp på en intervju.  
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Personer från följande företag och organisationer har intervjuats: 

 Vägverket 

 Vectura 

 NCC 

 Holst entreprenader 

 SP Trätek 

 Borlänge kommun 

 Skellefteå kommun 

 Moelven 

 Martinsons Träbroar AB 

Sammanlagt har femtom intervjuer genomförts och fördelningen av respondenter inom varje 
kategori uppdelas enligt följande: 

 Förvaltare, sju respondenter 

 Konsulter, fyra respondenter 

 Entreprenörer, två respondenter 

 Träbroleverantörer, två respondenter 

Resultatet från intervjuerna redovisas i kapitel fem. 

2.6 Analys 

För att analysera informationen från intervjuerna överfördes de inspelade intervjuerna till 
pappersform. För de intervjuer som författarna inte spelat in användes sammanfattningarna 
som gjorts utifrån anteckningarna som förts vid dessa tillfällen. Materialet har sedan analyserats 
med släktskapsdiagram. 

Släktskapsdiagram är ett av de sju ledningsverktygen, som togs fram på mitten av 1970-talet för 
att stärka förmågan att hantera verbal information (Klefsjö et al., 1999). Släktskapsdiagrammet 
är ett användbart verktyg när en stor mängd verbal information skall hanteras. En av fördelarna 
med verktyget är att det underlättar identifiering av problem genom att man samlar ihop verbal 
information (fakta, ideér och åsikter) och sorterar den i naturliga grupper (Klefsjö et al., 1999). 

Släktskapsdiagrammet användes för att identifiera inom vilka områden som respondenterna 
upplevde att det finns hinder och osäkerheter med att använda trä som material vid byggande 
av broar för vägtrafik.  

Vidare analyserades materialet mot en modell gjord för livscykelprojektering av byggnader 
(Sarja, 2002) modifierad av Levander (2007). Se vidare kapitel fyra.  
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Figur 2.3 är inspirerad av Levander & Mårtensson (2006), den visar en schematisk bild över hur 
intervjumaterialet kategoriserats och analyserats för att få fram de uttryckta 
osäkerheterna/hindren med trä som konstruktionsmaterial vid brobyggande. Analysen av 
intervjuerna redovisas i kapitel sex. 

 

Figur 2.3 Kategorisering och analys av materialet. Inspirerad av Levander & Mårtensson (2006) 

2.7 Validitet och reliabilitet  

En attityd är ett teoretiskt begrepp, när en attityd gjorts mätbar kan man empiriskt pröva den. 
Överförandet av teoretiska föreställningar i form av begrepp och modeller till empiriska studier 
är ett besvärligt problem i allt utredningsarbete Wiedersheim-Paul & Eriksson (1991).  

Validitet avser att man mäter det som är relevant i sammanhanget medan reliabilitet avser att 
man mäter på ett tillförlitligt sätt. Man bör alltid sträva efter hög validitet och reliabilitet. 
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Validitet 

Validitet kan definieras som ett instruments förmåga att mäta det som avses mäta 
(Wiedersheim-Paul & Eriksson, 1991). Validiteten kan delas in i inre- och yttre validitet. 
Den inre validiteten kan enligt Gunnarsson (2002) beskrivas som: 

 Kommunikativ validitet, forskarens förmåga att kommunicera hur forskningsprocessen 
påverkar kunskapens giltighet. Den kommunikativa validiteten består av: 

o Beskrivning av förförståelse 
Författaren beskriver sin egen förförståelse (fördomar). Vilken bakgrund, 
utbildning och egna erfarenheter författaren har. 

o Beskrivning av datainsamling 
Hur datainsamlingen gjorts måste beskrivas i detalj. Om datainsamlingen har 
gjorts över en längre tid kan det ibland öka trovärdigheten eftersom erfarenheter 
från den första delen av datainsamlingen hunnit förbättra datainsamlingen mot 
slutet 

o Beskrivning av urval 
Hur deltagarna valts ut måste beskrivas detaljerat 

o Beskrivning av analysprocessen 
En detaljerad beskrivning av vad som hänt under analysprocessen. Hur gjorde 
man och vilka beslut togs. Vad visar sig direkt i materialet och vad är tolkningar? 

 Deltagarkontroll 
Om respondenterna själva kan rätta felaktiga uppfattningar och missförstånd kan det 
ibland vara positivt. Om detta görs redan under en intervju kallas det dialogisk 
validering. Ett annat alternativ är att den som intervjuats får läsa en utskrift av hela 
intervjun för att korrigera missuppfattningar och göra förtydliganden 

 Triangulering, innebär att man ser på problemet ur flera synvinklar. Exempelvis kan 
man intervjua personer med olika relation till problemet. Olika forskare med olika 
yrkesperspektiv kan delta i datainsamling.  

Yttre validitet kan, menar Gunnarsson (2002) förklaras med att i en studie med kvalitativ ansats 
är det inte författaren som definierar generaliserbarheten utan denne presenterar vägen och de 
fynd som gjordes vid slutet av vägen. Läsaren avgör sedan generaliserbarheten. 

För att säkerställa validiteten i denna undersökning har personer med olika roller och 
utgångspunkter i förhållande till problemet intervjuats. Metoder som används för 
datainsamling, urval av försökspersoner och intervjuer beskrivs för att läsaren ska veta hur detta 
gått till. Däremot har respondenterna inte givits möjlighet att läsa igenom intervjuerna i 
efterhand. 
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Reliabilitet 

Är mätinstrumenten pålitliga? I studier med kvalitativ ansats används både teknisk utrustning 
och människor som "instrument". Båda måste fullgöra sin uppgift på ett pålitligt sätt. 
Gunnarsson (2002) säger att reliabiliteten består av: 

 Kvaliteten på teknisk utrustning 
Ofta används bandspelare. Beroende på bandspelaren och val av mikrofon får man 
varierande ljudkvalitet.  

 Kvaliteten på forskaren 

o Beskrivning av förförståelse (se kommunikativ validitet) 

o Forskarens förmåga att göra bra observationer/intervjuer 

o Kvaliteten på forskarens handledning 
Vem/vilka handleder forskaren och vilket renommé har de 

För att säkerställa att inte information ska missas så har inspelning av de flesta intervjuer skett 
samt att en lista med frågor använts. Frågorna har i de flesta fall skickats ut i förväg så att 
respondenterna har haft tid att sätta sig in i frågeställningen. 
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3 Brobyggande i trä, förutsättningar 

3.1 Brotyper 

Detta avsnitt ger en introduktion till de typer av träbroar som för närvarande används i Sverige. 
Broar kategoriseras i huvudsak efter vilken typ av konstruktion de har. Men de kan också 
kategoriseras efter vilken användning de är ämnade för. Den typ av broar som man väljer beror 
på många specifika förutsättningar bland annat, mått på fri spännvidd och de trafiklaster som 
bron är avsedd för. 
Andra faktorer som påverkar valet är grundförhållandena och eventuella krav eller önskemål 
om att ett visst byggnadsmaterial skall användas (Martinsons Träbroar AB). 
Konsulter måste ha en bra kunskap om brons statiska system för att kunna få ett fungerande 
samspel mellan form, estetik, kostnad, miljöhänsyn, byggtid, vikt och funktion. 

Plattbroar 
Plattbroar tillverkas av limträbalkar som spänns ihop med stålstänger i tvärled. Den tvärspända 
brobaneplattan är enkel att bygga och har ett högt materialutnyttjande genom att hjultrycket 
fördelas i sidled och har hög brottsäkerhet. Ursprungligen kommer idén med den tvärspända 
brobaneplattan från Kanada och nu sprider sig användningen av den runt om i världen; bland 
annat i Nordamerika, Europa, Australien, Japan och även i Sverige. Fuktvariationerna i trä är 
små på grund av att brobanan har en relativt liten yta av trä i förhållande till volym (Pousette 
2008). Plattbron byggs med förskjutna längdskarvar, vilket gör det möjligt att skapa långa broar 
med en homogen, kontinuerlig broplatta och spännvidder som kan vara mellan 5–30 m. 

 
 
Figur 3.1, Plattbro vid Arvika Kommun, byggår 1996. Foto: Martinsons Träbroar AB, längd 15m, bredd 
4m 
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Balkbroar 
Traditionella balkbroar passar för spann upp till 30 m, de består vanligtvis av huvudbalkar, 
tvärbalkar, avstyvningsförband, syllar och slitplank. Balkbroar byggs oftast med flera 
huvudbalkar som är placerade under brobanan. Balkbroar har ett enkelt statiskt system och de 
är enkla att tillverka och bygga. Limträbalkarna tillverkas med en överhöjning så att bron får en 
svagt bågformad linje. För längre spännvidder är det lämpligare att använda fackverksbalkar än 
homogena tvärsnitt eftersom mängden konstruktionsmaterial blir mindre. Längre spännvidder 
kräver högre konstruktionshöjder på balkarna. (SP Trätek, 2009) 

 

 
Figur 3.2, Balkbro vid Umeå kommun, byggår 1996. Foto: Martinsons Träbroar AB. 
 

Fackverksbroar 
Fackverksbroarna byggs ofta av två stycken fackverksbalkar i limträ.. Spännvidderna brukar vara 
mellan 20 – 70 m och fackverksbalkar av limträ kan placeras under- och över körbanan. 
Beroende på var fackverket placeras så kan balkarna fungera både som huvudbärverk och räcke. 

 

Figur 3.3, Fackverksbro vid Ulvsunda slott, byggd 1999. Foto: Träguiden, Per-Anders Fjellström. 
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Bågbroar 
Bågbroar av trä har bågar tillverkade av limträ. Lamellerna böjs vid limningen och bågens form 
väljs så att momentet minimeras. För att underlätta transport och tillverkning av bågen är 
treledsbågar lämpligt vid stora spännvidder medan man vid mindre spännvidder väljer 
cirkelform eller tvåledsbågar. För spännvidder mellan 40-100 m kan det vara ekonomi i att 
bygga bågbroar av trä. Men det är möjligt att bygga större spännvidder än så, i exempelvis 
Nordamerika har man byggt fackverksbågbroar med spännvidder på upp till 120 m (Gustafsson 
1996). 

 
Figur 3.4, Bågbro vid Hägernäs kommun, byggår 2007, foto: Moelven Töreboda. 
 

Hängbroar och snedstagsbroar 
Hängbroar består av en limträbärande konstruktion som spänns upp av flexibla stålkablar som 
stöds av torn. De kan tillverkas i spännvinner på drygt 100 meter och används oftast bara när 
andra typer av broar är opraktiskt. De flesta hängbroar av trä har konstruerats för gång och 
cykeltrafik. Hängbroar har även byggts för vägtrafik men antalet är litet i förhållande till andra 
brotyper. Med hängverk klarar broar större spännvidder med mindre konstruktionshöjd på 
brobaneplattan. På så sätt kan man få broar med högre fri höjd under under körbanan, 
Snedstagsbroar är uppbyggda av pylontorn från vilka snedstag ansluter till brobaneplattan och 
genom att hänga upp broplattan i snedstag klarar bron större spännvidder (Abelsson 1998). 

Figur 3.5, Hängbro över Västerdalälven, vid Floda kyrka. Foto: Vägverket (2009), Jan-Olof Montelius.  
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3.2 Träts egenskaper 

Trä 

Trä som konstruktionsmaterial har många fördelar framförallt att den är lättare, billigare och 
miljöbelastning vid materialproduktion är väldigt låg. Användningen av trä som byggmaterial 
kräver många goda fördjupningskunskaper om utformning, beständighet, bärighet, hållfasthet, 
styvhet, och fuktighet. 

Träets konstruktiva egenskaper ger emellertid möjlighet att utforma vackra broar. Träbroar 
utformas med fördel öppna och smäckra, medan betongbroar ofta blir ett fyrkantigt hål. Om 
man ska utföra betongbron lika öppen som träbron blir den dyrare (Abelsson, 1998). 

När träets fuktkvot ändras, ändras också träets volym. Träet sväller eller krymper. Denna 
dimensionsförändring är olika i olika riktningar i träet. Den är obetydlig i fiberriktningen, 
störst i tangentiell riktning och något mindre i radiell riktning. 

Limträ 

Limträ är konstruktionselement uppbyggda av hoplimmade lameller med fibrerna orienterade i 
elementens längdriktning. Råvaran är hållfasthetssorterat virke, i de nordiska länderna normalt 
gran, men till konstruktioner som förväntas bli utsatta för långvarig fuktpåverkan, använder 
man också tryckimpregnerat furuvirke.  

Så kallat homogent limträ har lameller med ungefär samma kvalitet rakt igenom, medan så 
kallat kombinerat limträ har extra hög kvalitet i de två eller tre yttre lamellerna. 

Antal lameller avgör skillnaden mellan L-märkt limträ och så kallat limmat konstruktionsvirke. 
L-märkt limträ, som är den vedertagna benämningen på limträ med minst fyra lameller, 
tillverkas vanligen i hållfasthetsklassen L40, medan limmat konstruktionsvirke (limträ med två 
eller tre lameller) tillverkas i hållfasthetsklassen LK30. Såväl raka som krökta element tillverkas 
och tvärsnittet är vanligen rektangulärt. Tvärsnittets bredd begränsas av tillgänglig bredd hos 
lamellvirket (215 mm) och dess höjd begränsas av tillgänglig hyvlingsutrustning till cirka 2 
meter. I längdled är lamellerna fingerskarvade, vilket gör det möjligt att tillverka längder upp till 
60 meter. Elementens längd begränsas i praktiken av transportmöjligheterna (Carling, 2001). 

Figur 3.6. Exempel på sammansatta limträtvärsnitt (Carling, 2001). 

 

Tillverkningen av limträ belastar inte miljön under sin livscykel utan fordrar lite energi och kan 
vara lätt att återvända, återvinna eller också utnyttja för energiåtervinning. Montering av 
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limträkonstruktioner kräver tillgång till någon form av lyft, som t.ex. en mobilkran och 
transport görs med lastbil (ibid.). 

3.3 Bevarande och skydd av träbroar 

Konstruktivt träskydd 

Fukt är det största hotet mot trä som byggnadsmaterial och kan påverka träets bärförmåga, den 
största risken finns vid ändträ, förband, sammanfogningar, och knutpunkter. Den viktigaste 
förutsättningen för att trä skall vara hållbart under lång tid är att skydda konstruktionen mot 
vatten och fukt  

Med konstruktivt skydd avses en utformning av konstruktion som skyddar träet mot vatten och 
fukt. Det konstruktiva träskyddet innebär att viktiga konstruktionsdetaljer ges ett gott skydd 
mot regn, solljus och att de utformas så att vatten leds bort och kan torka ut. För att undvika att 
konstruktionen skadas och att den hålls torr kan man enligt Pousette, (2008): 

 skydda konstruktionen mot nederbörd med tak eller annan täckning, 

 leda regnvatten från konstruktionen genom att luta exponerade ytor och undvika 
horisontella ytor, 

 skydda träet från kondens, markfukt och markkontakt, 

 skydda ändträ mot vattenupptagning, 

 undvika smala fickor eller hålrum där vatten och smuts kan samlas, 

 undvika smala spalter så att kapillär fuktvandring förhindras, 

 skapa möjligheter för ventilation så att konstruktionsdelar som utsätts för vatten och 
fukt ges möjlighet att torka ut, 

 undvika infästningar genom uppåtriktade ytor, samt genomföringar såsom brunnar 
genom plattor. 

Det konstruktiva träskyddet kan kompletteras med ytbehandling och impregnering. 

Ytbehandling 

Trä ytbehandlas för att skyddas mot solens UV-ljus och fukt men även av estetiska skäl. 
Konsekvensen med en olämplig ytbehandling är att konstruktionen kan lättare ta skada och 
sprickor med varierande vidd och djup kan uppkomma. Målning och impregnering kan dock 
aldrig kompensera en olämplig utformning (Pousette, 2008). 

Impregnering 

Med hjälp av impregneringsmedel kan man förstärka träets beständighet och ge ett bra skydd 
mot röta. Enligt BRO 2004 ska konstruktionsdelar av trä i huvudkonstruktion impregneras när 
miljöförhållandena är sådana att det behövs. Vägverket och accepterar inte träskyddsmedel som 
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innehåller kreosot, krom, eller arsenik, men det finns impregnering som är miljövänligare och 
som inte innehåller dessa ämnen.  

3.4 Underhåll 

Broar av trä skiljer sig materialmässigt från de vanligaste betong- och stålbroarna. Medan stålets 
korrosion utgör den största risken för betong- och stålbroar är träets fuktabsorption och risk för 
angrepp av röta de faktorer, som man särskilt måste uppmärksamma vid träbroar. Om 
träkonstruktionerna hålls torra, dvs. träfuktkvoten inte överstiger 20 % under längre perioder, 
så har konstruktionerna en mycket lång livslängd. Med regelbundna inspektioner kan fel 
uppdagas i ett tidigt skede. Inspektionerna möjliggör därmed att skador kan åtgärdas tidigt och 
att ett bra underhållsarbete kan utföras (Pousette, 2008). 

Enligt BRO 2004 ska det finnas en underhållsplan för träbroar under förvaltningsskedet. Ett 
reguljärt underhåll av träbroar har stor betydelse för livslängden  

Planering av underhåll 

All form av underhåll kräver noggrann planering för att man skall kunna nå ett gott resultat. 
Enligt sakkunniga, kan kostnaden för oplanerad reparation bli upp till 2-3 gånger större än 
kostnaden för en väl planerad reparation. Konsekvensen av oplanerade reparationer är att 
livscykelkostnaden blir mycket större än väntad (Pousette & Fjellström, 2004). 

Planering kan tillämpas på alla former av underhåll både förebyggande och avhjälpande. Det 
finns många förutsättningar som har inverkan på planering av underhåll: 

 Att underhållsplanen är väl uppföljd. 

 Att underhållsstrategin planeras i god tid. 

 Att erfarenheter dokumenteras och används inför kommande planeringar. 

Övergångskonstruktion 

Det är viktigt att övergången mellan väg och bro är tät, så att vatten inte kan rinna ned på 
landfästen under bron. Förstärkningsremsa, plåt över skarven, och tätskiktsremsa längs änden 
är bland annat de delar av övergångskonstruktionen som bör beaktas under inspektion och 
åtgärdas i de fall det behövs. Se Bilaga A (figur A.1) för detalj. 

Nödvändiga underhållsåtgärder på övergångskonstruktion innefattar enligt (Pousette & 
Fjellström, 2004): 

 Kontroll av fogar med avseende på täthet, så att lagerpallen inte utsätts för saltangrepp 
och vatten 

 Se till att alla krav som gäller för övergångskonstruktioner är uppfyllda  

Träkonstruktion 

Beständigheten är viktig för träkonstruktioner, därför är det även viktigt att tänka på 
anslutningar och förband. Träkonstruktionen bör rengöras från löv, skräp och grus för att 
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undvika fukt. Om det finns vegetation nära träbron så bör den röjas bort för att skydda bron 
från fukt. 

Nödvändiga underhållsåtgärder på konstruktionsdelar av trä innefattar: 

 Rengöring från smuts 

 Utbyte vid behov 

 Målning vid behov 

Asfaltbeläggning 

Skarvar som ligger i underlaget kan röra sig när fordon passerar, det kan senare orsaka skador så 
att asfalten spricker och på sikt lossnar. Det är därför viktigt med inspektion och vid behov 
underhåll av den tvärspända plattan eftersom denna utgör stabilitet och säkerhet mellan 
träunderlag och asfaltbeläggning. 

Nödvändiga underhållsåtgärder, enligt Pousette (2008), på asfaltbeläggning innefattar att: 

 Se till så att skarvarna i underlaget är täta  

 Kontrollera tätskitet så att inte fukt kan tränga ned i träplattan 

 Kontrollera stabilitet på träunderlaget 

 Se till så att det finns en god vidhäftning mellan matta och underlaget 

Räcken 

Enligt Bro 2004 skall räcken till vägbroar utföras i stål, betong eller aluminiumför att klara 
påkörningskrafter. I de fall maxhastigheten över bron sätts till 50 km/h så kan räcken av trä 
tillåtas. Sakkunniga inspektörer skall kontrollera att broräckets infästningar har tillräcklig 
momentstyvhet, i annat fall kan man behöva underhålla dessa så fort som möjligt för att 
undvika att olyckor inträffar. 

Nödvändiga underhållsåtgärder på räcken innefattar att: 

 Måla kontinuerligt för att undvika sprickor, gäller träräcke 

 Byta ut trasiga delar 

 Kontrollera infästning av räcket 

Stålstänger 

Ståldetaljer skall skyddas mot korrosion för att säkerställa en lång teknisk livslängd för 
konstruktionen. I Bro 2004 finns anvisningar till standarder för hur spännstag med tillhörande 
muttrar bör ytbehandlas. 

Nödvändiga underhållsåtgärder på Stålstänger innefattar att: 

 Se till att stålet inte rostar, 

 Se till att stålets infästning i träet vidmakthålls 
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 Kontrollera utmatningshållfastheten 

 Använda rostfritt stål för skruvar, dymlingar och spikar vid förband. 

 Kontrollera förspänningskraften i stängerna och vid behov korrigera den. 

Underhållsplan och uppföljning  

Underhållsplanen beskriver hur besiktning och underhåll skall gå till väga för att få en lång 
teknisk livslängd. Anvisningar för inspektioner och underhåll av samtliga delar av bron skall 
ges. Med fastställda tidsintervaller för inspektioner och underhållsplanen som består av 
förspänning och förankringsanordningar, förband, fuktkvoter i huvudkonstruktion samt 
träskyddets funktion och underhållsbehov kan man uppnå den långa livslängden som är 80 år 
(Pousette, 2008). 

Fullständiga åtgärder skall utföras när ett fel har uppstått vid projektering, byggande, brand och 
påkörning. Fördelen med träbroar är att det går fortare att byta ut delar vid skada eftersom 
trämaterialet är lätt att bearbeta med enkla verktyg och enkel att sammanfoga med spikar eller 
skruvar (Martinsons Träbroar AB). 

Uppföljningen av underhållsplan har omfattande betydelse för träbroar för att kunna bevara 
bärighet, beständighet, trafiksäkerhet och hållbarheten. 

3.5 Inspektion av träbroar 

Allmänt 

Enligt Bro 2004 ska träbroar inspekteras regelbundet, liksom broar av andra material såsom 
betong-, stål-, och samverkansbroar. Genom inspektionen får broförvaltaren en bild av brons 
tillstånd och kan planera för framtida åtgärder. För att öka och säkra brons beständighet under 
lång tid bör de skador och fel som kan uppkomma åtgärdas av underhållsentreprenörer i ett 
tidigt skede.  Fuktabsorptionen och risken för angrepp av röta är bland annat de faktorer som 
man bör uppmärksamma på långt sikt.  

Vanliga brister som brukar uppstå är fuktbindande smuts, flagnande ytbehandling, dåliga 
avtäckningar, lösa förband, sprickor i oskyddade balkar och ändträ, läckande 
övergångskonstruktioner, deformationer vid spännstag, påkörningsskador i räcken etc. Träbroar 
bör därför inspekteras av sakkunniga personer med goda kunskaper om trämaterialet, olika 
träslag och deras egenskaper, speciellt vad gäller fukt. Fuktmätare, kraftmätare för mätning av 
förspänning i stag, och färgskiktsmätare är de instrument som broinspektörer använder vid 
inspektion av träbroar (Pousette & Fjellström, 2004). 

Inspektionstyper 

 Fortlöpande inspektion, 

 Översiktlig inspektion, 

 Allmän inspektion, 
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 Huvudinspektion, 

 Särskild inspektion 

Fortlöpande inspektion 
Denna typ av inspektion avser att upptäcka akuta skador, vilka kan påverka trafiksäkerheten 
och konstruktionens bestånd på kort sikt. Den omfattar brons översida samt till bron 
anslutande vägbankar. Inspektionen av bron, utförs fortlöpande av underhållsentreprenörer 
(Vägverket, 1994). 

Översiktig inspektion 
Den här typen av inspektion avser att verifiera att de krav som ställs i 
underhållsentreprenaderna är uppfyllda. Tidsintervallen för inspektionen är minst två gånger 
per år för broar på nationellt vägnät och minst en gång per år för övriga broar (Vägverket, 
1994). 

Allmän inspektion 
Vid denna typ av inspektion är syftet att upptäcka och bedöma sådana skador som, om de inte 
upptäckts i tid, skulle ha inneburit otillfredsställande bärighet, trafiksäkerhet, samt att 
kontrollera att de för underhållsentreprenaderna ställda krav är uppfyllda. Förutom alla 
konstruktionselement (utom element i vatten), bör även till bron anslutande delar, som 
vägbank, slänt, koner, fyllningar, erosionsskydd och ledverk inspekteras. Tidsintervallen för den 
allmänna inspektionen är maximalt 3 års med huvudinspektion inräknat (Vägverket, 1994). 

Huvudinspektion 
Denna inspektion avser att upptäcka akuta och bedöma sådana bristfälligheter, som kan 
påverka trafiksäkerheten och konstruktionens funktion på långt sikt dvs. inom en tioårsperiod. 
Förutom alla konstruktionselement(även de i vatten), bör även till bron anslutande delar, som 
vägbank, slänt, koner, fyllningar, erosionsskydd och ledverk inspekteras. De brister som inte 
åtgärdas inom tidsperioden, kan leda till förhöjda förvaltningskostnader. Tidsintervallet för 
huvudinspektionen är maximalt 6 år. Den första huvudinspektionen utförs senast 6 år efter det 
att bron har tagits i trafik (Vägverket, 1994). 

Särskild inspektion 
Denna inspektion görs då så krävs, för att närmare undersöka de vid regelbundna inspektioner 
konstaterade eller förmodade brister. Tidsintervallen för den typen av inspektionen är maximalt 
3 år med huvudinspektion inräknat (Vägverket, 1994). 

Skadetyper 

Förutom de vanliga skadetyperna som deformationer i konstruktionselement på grund av 
påkörning, rörelser i fundament eller korrosion på ståldetaljer finns det också några speciella 
skadetyper som kan förekomma på träbroar, exempelvis träets fuktighet. 
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Fukt och röta 
Om fuktkvoten är över 20 % finns det risk för röta och orsaken till att så hög fuktkvot 
förekommer bör utredas i god tid. Fuktkvoter som är över 30 % ska betraktas som en skada, 
och det är viktigt att orsaken fastställs, så att den kan åtgärdas. För att röta ska kunna bildas 
krävs svampsporer, fukt, syre, värme och näring. Rötsvampar bryter ned träets uppbyggnad, 
vilket minskar hållfastheten (Pousette & Fjellström, 2004). 

Sprickor  
Orsaken till sprickor i trä och färgskikt är oftast växlingar i fuktighet och temperatur som ger 
betydande rörelser i materialet. Vid torkning av trä avgår först den fria fukten och därefter 
börjar cellväggarna torka. När fibermättnadspunkten underskrids krymper materialet 
proportionellt mot det avgående bundna vattnets volym. Krympningen är dock olika i olika 
riktningar. I fiberriktningen är krympningen obetydlig, men i tvärriktningen är krympningen 20 
- 40 gånger större. Eftersom den största krympningen sker tvärs fibrerna, så bildas vanligen 
längsgående sprickor i virket. Bedömning av sprickors inverkan på konstruktionens livslängd 
görs utifrån sprickornas storlek och läge, träslag, impregnering, ytbehandling och fuktkvot i 
virket. Vid inspektionen bör större sprickor mätas upp, och mängden sprickor anges (Pousette 
& Fjellström, 2004). 

Ytbehandling 
Skador på färgskikt kan vara sprickor eller avflagningar. Om ytbehandlingen har sprickor och 
avflagningar är träet inte längre skyddat mot uppfuktning och nedbrytning. Det är då av vikt att 
orsaken till skadan fastställs, så att fortsatt skadeutveckling kan förhindras och eventuell 
bättringsmålning utföras på rätt sätt (Pousette & Fjellström, 2004). 

Fuktmätare vid inspektion av träbroar 

Träets fuktkvot har, liksom lasternas varaktighet, stor inverkan på materialets hållfasthet och 
styvhet. Torrt trä är både starkare och styvare än fuktigt trä.Träets fuktkvot kan mätas med olika 
metoder bland annat: 

 torrviktsmetoden,  

 resistansmätning, 

 kapacitansmätning, 

  mikrovågsmetoden, 

  IR-mätning, 

  gammastrålningsmetoden, 

  NMR metoden. 

Den mest exakta metoden som används vid inspektion av träbroar är torrviktsmetoden. Den är 
normalt noggrann, men komplicerad och tidskrävande. Arbetsgången är att ta ut en provbit, 
väga den och sedan torka den, och därefter väga igen. 
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Vid inspektion av träbroar utförs mätning av fuktkvot. Denna får inte överstiga 20 %, annars 
finns det risk att rötsvampar angriper och bryter ned träet och träets hållfasthet blir sämre 

Träbroar med adekvat intäckning håller en relativt låg fuktkvotsnivå där medelfuktkvoten sällan 
överstiger 18 % (Pousette, 2008). För träbroar är det framförallt träets fuktighet som kan orsaka 
skador. Fysikalisk påverkan av fukt ger sprickor och avflagningar på träet, och biologisk 
påverkan av mikrobiologiska organismer ger röta. Känsliga ställen är vid landfästen, underkant 
av balkar och pelare, samt vid förband och upplag. 

Kraftmätare vid inspektion av träbroar 

Vid inspektion av träbroar kontrollerar man stångkrafter på tvärspända broplattor med hjälp av 
domkraft och lastcell. Spännkrafterna minskar med tiden, och måste kontrolleras så att den 
minsta tillåtna spännkraften inte underskrids 

Färgskiktsmätning vid inspektion av träbroar 

Mätinstrumentet använder ultraljud för att mäta färgtjockleken på olika underlag. 
Instrumentets fördelar är att det är enkelt att använda, snabbt och relativt billigt. Nackdelar är 
att det bara mäter ett lager eller totala färgtjockleken, och att tjockleken måste vara mindre än 1 
mm. Traditionellt har man använt borr och lupp, för att manuellt mäta tjockleken på 
färgskikten på trä, men den metoden är svår att använda i fält. Tjockleken på färgskikt kan 
framförallt vara av intresse att mäta vid tillverkning eller ommålning, eller om man misstänker 
att orsaken till skador beror på felaktig färgtjocklek (Pousette & Fjellström, 2004). 

Typexempel av fel och brister 

Enligt SP Trätek är det de mest utsatt delarna, räcken och farbanor, vilka hittills har krävt mest 
underhållsåtgärder. Bärande balkar, bågar, fackverk och hängkonstruktioner har ännu inte 
krävt så många åtgärder. 

Checklistan av de vanligaste felen och åtgärderna är enligt (Pousette & Fjellström, 2004): 

 Räcken vandaliseras, 

o Efter skadegörelse lagas räcken genom att räckesbräder eller hela räckessektioner 
byts ut 

 Räcken och kantbalk plogas sönder 

o Dessa byts ut 

 Åverkan med graffiti på räcken 

o Räcken målas eller bättringsmålas 

 Färgen spricker eller flagar 

o Bättringsmålas 

 Färgen flagnar och/eller bleknar 

o ommålning sker 
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 Räcken, farbanor och ev. brobalkar, som inte är målade 

o Oljas in för att inte spricka 

 Slitplank lossnar 

o Dessa byts ut 

 Asfaltbeläggningen får sprickor och/eller blåsor och svettning 

o Lagning sker  

 Förband och slitplank måste skruvas fast 

 Bultar måste efterdras 

 Förspända plattor måste efterdras 

3.6 Processen, bygga bro hos Vägverket 

Bygga ny bro 

Allmänt 
Broprojekteringen är en del av vägprojekteringen. Målet med projekteringen är att  utifrån 
kunskaper om terräng, hydrologiska förhållanden, utrymmes krav, väggeometri och geotekniska 
undersökningar uppnå bästa utformning och läge för bro med tillfarter. I projekteringen görs 
en ekonomisk och teknisk bedömning men man tar också hänsyn till andra faktorer till 
exempel miljö, estetik och trafiksäkerhetskrav (Vägverket, 1996). 

 

Figur 3.7, Schematisk bild över projekteringsprocessen 

Förstudie 
Förstudien är det viktigaste avsnittet inför den eventuellt fortsatta planerings- och 
projekteringsprocessen. Förstudien ska präglas av eventuella åtgärder från myndigheter, 
organisationer, allmänheten och näringsliv. Det är av största vikt att förstudiens omfattning blir 
relevant i förhållande till de problembeskrivningar och frågeställningar som görs i samråd med 
berörda parter såsom länsstyrelser och kommuner samt vilka målsättningar som ska uppnås. 

Huvudsyftet med förstudien är att fullgöra en bra plattform för eventuellt fortsatt planerings- 
och projekteringsarbete. Det färdiga förstudiedokumentet är därför ett viktigt underlag vid 
konsultupphandling av fortsatt arbete. 

Dokumentet behöver ofta bifogas vägutredning respektive arbetsplan, som viktigt komplement, 
vid t.ex. utställelse och prövning. Ett delsyfte med en förstudie är att; 

  skapa möjligheter till samråd, information och förankring 

  ge en bild av de behov/problem som finns 

  beskriva viktiga värden/kvaliteter i området 

Förstudie Vägutredning Arbetsplan Bygghanling
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  utarbeta mål för projektet och det fortsatta arbetet 

  beskriva tänkbara åtgärder och ge förslag på lösningar 

  Vara ett underlag för länsstyrelsens beslut om betydande miljöpåverkan. 

I vissa fall kan man diskutera om det är lönsamt att bygga bron i förstudiens skede annars får 
man fortsätta att utreda (Vägverket, 2002). 

Vägutredning 
Brotyper, brolägen, och brokostnader spelar stor roll när det gäller tekniska och ekonomiska 
krav då är det viktigt att tänka på dessa i utredningsskedet. Priset på bron kan variera mycket 
beroende på grundläggning därför måste geotekniska utredningar utföras.  

En vanlig broutredning för större broar kan innehålla följande moment (Vägverket 1996): 

 De yttre förutsättningarna för vägens plan- och profilläge, vägsektion, krav på fritt 
utrymme vid bron, eventuella vattennivåer, estetiska krav och miljökrav fastläggs 

 En bedömning av brons grundläggningssätt sker utifrån den översiktiga geotekniska 
utredningen. 

 Lämpliga lägen för ändstöden utreds. När dessa är bestämda får man också total 
brolängd. Mellanstödens lägen får man genom bedömning av möjliga stödlägen och 
lämpliga spännviddsalternativ. Överbyggnadstyp väljs med avseende på bl.a. skissade 
spännvidder och tillgänglig konstruktionshöjd. 

 De mest intressanta broalternativen kostnadsuppskattas. För det eller de tekniskt och 
ekonomiskt mest fördelaktiga alternativen upprättas förslagsskisser. 

 Efter att berörda parter fått tillfälle att yttra sig över skisserna görs ett preliminärt val av 
brotyp. En eller flera förslagsskisser går vidare till detaljprojekteringen. 

Arbetsplan 
I det här skedet är det nödvändigt se över utredningsmaterialet. Med hjälp av geotekniska 
undersökningar bestäms det vilken typ av grundläggning som skall utföras, vidare sker en 
uppskattning av hur aktuella laster kan påverka bron. Med hjälp av 
grundläggningsförutsättningar och laster kan ett lämpligt statiskt system väljas. Även hänsyn till 
estetik, miljö, ekonomi, livslängd, underhåll, och hållbarhet måste tas för att skaffa en bra 
utformning och konstruktionslösning. I arbetsplanen redovisas en förslagsskiss i plan, elevation 
och sektion med huvudmått, längdmätningsordning, brons konstbyggnadsnummer, namn, typ, 
spännvidd, korsningsvinkel, fria öppning, fria höjd, fria bredd, grundläggning, landfästen samt 
kostnader (Vägverket, 1996). 
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Bygghandling 
Bygghandlingen innehåller de projekteringshandlingar som behövs för att bygga en bro såsom 
riktningar, beskrivningar, mängdförteckningar, geotekniska undersökningarna med mera. 

En ”Teknisk beskrivning bro” upprättas av broprojektören där definieras, så långt det är 
möjligt, förutsättningar och krav för brons konstruerande och byggande. Beskrivningen klargör 
förutsättningar för entreprenören vid upprättande av egna förslag som sidoanbud (ibid.). 

Bygga om en bro, utbyte av överbyggnad 

Allmänt. 
För befintliga broar, som planeras för ombyggnad används i tillämpliga delar samma 
projekteringsprocess som vid nybyggnad av broar. 

Det kan finnas flera orsaker till varför en bro behöver bytas. Det kan bero på att den tillåtna 
trafikbelastningen måste ökas, skador på tätskikt, eller om man vill öka brobredden etc. Ofta är 
stöden robustare än överbyggnaden och behöver därför många gånger endast byggas om i 
mindre omfattning (Vägverket, 1996). 

Befintlig bros tillstånd 
Alla broar bör inspekteras regelbundet för att ge underlag för en bedömning av tillstånd samt 
planering av framtida åtgärder. Utifrån tillståndsbedömningen avgörs vilka reparationer som 
behövs underbyggnaden (ibid.). 

Höjden på landfästen och övriga mått på andra delar av över- och underbyggnad skall 
kontrollmätas för att jämföra med de måttuppgifterna som står på de äldre ritningarna 

Preliminärt val av åtgärd 
Kraven på brons geometriska och bärighetsmässiga standard ligger till grund för för 
projekteringen (ibid.). 

Kontrollberäkning. 
För att last- och påkänningsökningar inte ska bli för stora, utförs en kontrollberäkning av 
befintlig stödkonstruktion och dess grundläggning. Kontrollberäkningen utförs enligt 
publikationen ”Bärighetsklassning av broar” (Vägverket, 1996). 

Upprättande av förslag. 
Ett förslag på ny överbyggnad samt åtgärder på stöd ritas upp. Teknisk beskrivning, bro, och vid 
behov även Teknisk beskrivning, geoteknik (Vägverket, 1996). 

Bygghandlingar. 
Om sidoanbud kommer in bör anbudslämnaren kunna visa att det är likvärdigt med 
huvudförslaget (ibid.). 
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4 Livscykelperspektiv 

4.1 LCC- Livscykelkostnad 

Bakgrund 

LCC står för Life Cycle Cost, vilket kan översättas till livscykelkostnad eller livstidskostnad, det 
vill säga kostnaden för en produkt eller anläggning under hela dess livslängd. 
Livscykelkostnadens grundtanke är att beslut om investeringar ska fattas med utgångspunkt från 
samtliga ekonomiska konsekvenser som uppstår under brons livstid (Sveriges Mekanförbund, 
1990). 

Genom att använda sig av LCC så kan man ta hänsyn till investeringskostnad och 
förvaltningskostnader till exempel kostnader som uppstår i samband med drift, underhåll och 
reparationer. Genom att livscykelkostnadsanalysen tar hänsyn till den totala kostnaden för den 
beräknade livslängden, så premieras broar med en god driftsäkerhet, lång ekonomisk livslängd, 
låga underhållskostnader (Sveriges Mekanförbund, 1990). 

Syfte 

Syftet med LCC är att göra så bra som möjligt och estimera de framtida kostnaderna för en 
konstruktion, en produkt, eller ett system (Mekanpublikation, 1984). Även med hjälp av LCC 
kan användare skapa en bra förutsättning när det gäller utnyttjande av samhällsresurser som 
använder till broar (Troive, 2000).  

Tillämpning av LCC-analys 

Det är viktigt att beakta i ett tidigt skede de framtida kostnaderna. Användningen av LCC- 
analys är att skapa beslutsunderlag genom att jämföra alternativa lösningar med varandra. 
Beroende på vilken ekonomisk analysmetod som används är det även möjligt att göra en 
bedömning om investeringar är lönsamma eller inte (Sveriges Mekanförbund, 1984). Det finns 
flera skäl för att tänka långsiktigt samt använda LCC-analys (Flanagan, 1989 ; Bångens, 2006): 

 De totala kostnaderna för projekt/anläggningar blir så låga som möjligt till exempel 
genom att få lägre underhållskostnader. 

 Visa fördelarna med att använda LCC, genom att redovisa de årliga besparingar som 
gjorts på grund av att LCC tillämpas. 

 Utvärdera och rangordna två eller flera investeringsalternativ. 

 Identifiera krav på en utrustning. 

 Kan användas som ett budgeterings- och planeringshjälpmedel för en beslutad 
investering. 
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Ekonomiska analysmetoder 

Med hjälp av olika ekonomiska analysmetoder kan livscykelkostnadsanalysen ge beslutsfattare 
underlag för den ekonomiska livslängden vid investeringar. Man brukar skilja mellan 
ekonomiska och tekniska livslängden. Med ekonomiska livslängden menas tiden fram till den 
tidpunkt som ger investeringen maximal lönsamhet. Tekniska livslängden är den tid som 
investeringsobjektet kan brukas med hänsyn till fysisk förslitning. Beräkningarna kan även 
hjälpa beställare att värdera och jämföra olika investeringars livstidskostnad i stort. För att göra 
en LCC- beräkning, behöver man en LCC- modell och indata i form av investeringskostnader 
samt en bedömning av framtida ekonomiska konsekvenser (Sveriges Mekanförbund,1984; 
Bångens, 2006). 

I praktiken används mer eller mindre schabloner som bygger på erfarenhetsmässiga 
bedömningar av drift- och underhållskostnader (Ljung & Högberg, 2004). 

Nuvärdesmetoden 
Nuvärdesmetoden är en form av investeringskalkyl där alla uppskattade framtida kostnader och 
intäkter räknas om eller diskonteras med en kalkylränta till nuvärde dvs. det värde de skulle ha 
nu, idag, när beslutet om investeringar, drift och underhåll och intäkter tas. Med hjälp av en 
livscykelkostnadsanalys kan man ta hänsyn till de ekonomiska konsekvenserna som uppstår 
under brobyggnadens livstid. För att beräkna livslängdskostnaden måste alla relevanta 
kostnader och intäkter diskonteras till nuvärde för att sedan summeras till ett enstaka LCC- 
värde. Detta kan uttryckas med LCC- ekvationen:  
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 LCC är nuvärdet av livscykelkostnaden 

 L är livslängden 

 Bn är summan av alla kostnader och intäkter år n 

 r är kalkylräntan 

 n är det avsedda året eller antal år. 

 

Nuvärdesmetoden är lämplig vid jämförelse av olika investeringsalternativ med samma 
ekonomiska livslängd. I bilaga A visas ett exempel på hur en livscykelkostnadsberäkning för 
utbyte av en broöverbyggnad kan se ut. 

Annuitetsmetoden 
Annuitetsmetoden eller Årskostnadsmetoden är en form av investeringskalkyl där man fördelar 
alla uppskattade framtida kostnader och intäkter jämnt under hela investeringens livslängd. 
Annuitetsmetoden är lämplig bra för att jämföra alternativ med olika livslängd. För att kunna 
jämföra konstruktioner utan direkta intäkter och eller med olika livslängder då kan det vara 
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lämpligt att i stället jämföra annuitetskostnaden, vilken är nuvärdet multiplicerat med 
annuitetsfaktorn (Troive, 1998). 

Internräntemetoden 
Internräntemetoden går ut på att beräkna internräntan, den räntesats som investeringen 
avkastar. Genom att jämföra internräntan med kalkylräntan, det vill säga uppsatta 
avkastningskrav, kan investeringens lönsamhet avgöras. En investering är lönsam om 
internräntan är högre än kalkylräntan. Metoden lämpar sig bäst för att prioritera mellan flera 
investeringar men inte vid val av alternativ, därför är svårt att använda den vid 
livscykelkostnaden (Ljung & Högberg, 2004). 

Pay back metoden 
Pay back- metoden går ut på att beräkna den tid det tar att få tillbaka satsade pengar, det vill 
säga investerings-, drifts-, och underhållkostnader. Investeringen är lönsam om 
återbetalningstiden är kortare än livslängden. I praktiken är metoden mycket vanlig framför allt 
i relationer med mindre investeringar och på grund av sin enkelhet (Ljung & Högberg, 2004).  

Indata till LCC 

En del av parametrarna kan vara svåra att värdera. En lösning kan vara att göra en 
känslighetsanalys. Genom att indata som man är osäker på varieras mellan troliga ytterligheter, 
så får man en bild av hur resultatet kan variera. Figur 4.1. visar en schematisk bild över vilka 
delar olika indata till livscykelkostnadsanalysen kommer ifrån. Inspiration till figur 4.1 kommer 
från rubrikerna som finns i texten under figuren. 

 

Figur 4.1.  Schematisk bild över livscykelkostnadsanalysens struktur.  

Investeringskostnader 
Med investeringskostnader menas alla de kostnader som uppstår innan en bro tas i bruk. 
Sådana kostnader kan vara materialkostnader, löner, transporter. Investeringskostnader 
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involverar alla kostnader som är kopplade ihop med konstruktion av bron (Ljung & Högberg, 
2004). 

Projekteringskostnader 
Projekteringskostnaden är summan av kostnader som beställaren eller byggherren erhåller vid 
upphandlingen av projekteringstjänster av konsulter för alla aktiviteter fram till att en 
brobyggnad är färdig att tas i bruk. I dessa kostnader inkluderas utrednings-, program- och 
projekteringskostnader (Huvstig, 2000).  

Byggande/produktion 
Huvuddelen av en träbros byggande utförs av broentreprenörer, som vanligtvis har 
entreprenadavtal direkt med beställaren. I detta moment ingår kostnaderna för tillverkning, 
montage och brobyggnad (Huvstig, 2000). 

Förvaltningskostnader 
Drift 
Kostnader som uppstår till följd av regelbundna årliga åtgärder såsom rengöring från smuts och  
snöröjning. Träkonstruktionen, beläggningen, och fundamenten bör rengöras från löv, skräp 
och grus som binder fukt (Pousette, 2008). 

Rengöring. 
En ren träbro med hela avtäckningar håller sig torr, vilket innebär att den tekniska livslängden 
för en träbro kommer att öka. Brons funktion kan i regel säkerställas genom årlig renspolning, 
återkommande kontroll av spännsystem, eventuell efterdragning av förband, bättringsmålning 
samt inspektioner där konstaterade brister och skador ska åtgärdas (Träguiden). 

Snöröjning 
Snöröjning sker ofta på vägar och broar, då vägen på bron har ett så tjockt lager snö att det 
försämrar vägbanan. För att undvika trafikantkostnader som kan uppstå i form av störning, så 
bör driftsentreprenören röja snön på vägbanan (Träguiden). 

Underhållskostnader 
Det är viktigt att sköta broar för att undvika kapitalförstöring och för att långsiktigt kunna nå 
den tekniska livslängden, som sätts 80 år för träbroar. Val av drift- och underhållsåtgärder bör 
bygga på en LCC- analys. Som underhållskostnad räknas framtida åtgärder som syftar till att 
upprätthålla eller återställa bron till förväntad standard (Pousette & Fjellström, 2004). 

Förebyggande 
Förebyggande underhåll kan ske antingen utifrån anläggningens tillstånd eller efter ett 
förutbestämt intervall. Förebyggande underhållsåtgärder kan till exempel vara ommålning av 
målade träytor, stålytor, reparation av sliten brobeläggning, renspolning etc. (ibid.).  

Avhjälpande 
Avhjälpande underhåll sker då funktionsfel uppstått på bron. Till exempel när det uppstår 
skador där man är tvungen att byta vissa delar av bron, såsom tvärspända broplattor, brobalkar, 
broräcke, intäckningar, landfästen. Kostnader för detta räknas också in i LCC- analysen (ibid.).  

  

http://sv.wikipedia.org/wiki/V%C3%A4gbana
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Inspektioner 
Vid inspektion av träbroar bör underhållsentreprenörer beakta fukt, röta, sprickor, och 
ytbehandling minst en gång per år. Enligt BaTMan skall en inspektionsplan av träbroar utföras 
på samma sätt som för motsvarande broar i andra material. I detta avsnitt bör träbroar 
inspekteras med huvudinspektioner var sjätte år. Om bron är hårt trafikerad kan tätare 
inspektioner behövas (Pousette & Fjellström, 2004). 

Rivningskostnader 
Rivningskostnader ersätts med värdering av restvärde vid sluttidpunkten för entreprenaden 
(Boverket, 2005). 

Samhällskostnader 
Vid reparation av en träbro, bör trafikant- och samhällskostnader som påverkas av reparationen 
värderas . I denna trafikantkostnad beräknar man olika parametrar bland annat restids-, 
fordons-, gods-, olycks-, och miljökostnader (Huvstig, 2000). 

Trafikantkostnader 
Grundtanken är att trafikantkostnader ska minska på grund av minskning av fordonskostnader, 
skador, slitage, och restidskostnader . Samtliga kostnaderna som är en följd av restids-, fordons-, 
olyckskostnader ingår i trafikantkostnader. I en LCC-analys bör entreprenören uppskatta hur 
lång tid trafiken kommer att påverkas av arbetet med att åtgärda en bro eller med att bygga nytt 
en bro (Huvstig, 2000). 

Tidskostnader 
I detta avsnitt brukar konsulter uppskatta hur lång tid trafiken kommer att påverkas av arbetet 
som är på gång genom att tänka på flera olika aspekter som om bron ska stängas helt under 
reparationer eller om bredden ska minskas etc. Om det så att bron ska stängas, eller om det ska 
göras en omväg, då vill man veta vilka effekter och kostnader får trafikanten (ibid.). 

Fordonskostnader 
Fordonskostnaderna delas in i drivmedelskostnader, och andra övriga fordonskostnader som 
slitage, skador på fordon (Huvstig, 2000). 

Olyckskostnader 
I dessa kostnader inräknas alla kostnader för olyckor, som är beroende av brobyggnad. Vissa 
olyckor uppstår i samband med broarbete och andra kan uppstå på grund av miljöpåverkan 
såsom klimatförändring, översvämning, brand, och påkörning. En annan typ av 
olyckskostnaden är den risk och osäkerhet som upplevs av broarbetare som står i nära kontakt 
med passerande trafik eller om det finns vatten under bron (ibid.). 

Miljöpåverkan 
Miljökostnader är också en typ av samhällskostnader, och dessutom är det svårt att veta när 
dessa kostnader uppstår i tiden. Buller från fordon, däck, utsläpp av gaser, och koldioxid är 
bland annat de kostnadsfaktorer som man bör ta hänsyn till vid miljöpåverkan och 
miljökostnader (Huvstig, 2000) 
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4.2 LCA- Livscykelanalys  

Bakgrund 

LCA står för Life Cycle Assessment, vilket kan översättas till livscykelanalys eller 
livscykelbedömning. LCA definieras som en process för att beskriva summerade resurs- och 
miljökonsekvenser kopplade till samtliga aktiviteter från vaggan till graven som behövs för att 
en produkt eller tjänst skall uppfylla sin funktion (Lindahl et al, 2002) 

Förutom LCA, som är en mer känd metod finns också andra metoder såsom The Ecodesign 
Strategy Wheel och Miljöeffektanalys, etc. Det finns två huvudtyper av analyser som ryms inom 
Livscykelanalysbegreppet (Lindahl et al, 2002) 

 LCA som man inventerar produktens hela livscykel och därefter genomförs en 
miljöpåverkansbedömning. 

 LCI som står för Livscykelinventering och som är en enklare variant av LCA. Sedan 
genomförs ingen miljöpåverkansbedömningen. 

Syfte 

Syftet med LCA är att identifiera vilket skede som har störst miljöpåverkan mellan tillverkning 
och användning av en produkt. LCA kan användas för att bedöma miljöpåverkan av en 
produkt. Användning av livscykelanalysen kan fungera för flera olika syften, och några av dem 
är enligt Lindahl et.al, (2002) att: 

 Utnyttja beslutsunderlag till information till kunder och myndigheter.  

 Identifiera och bedöma en produkts miljöbelastning. 

 Jämföra olika tillverkningsalternativ för en produkt och välja mellan två eller flera 
tillverkningsprocess ur ett miljöhänseende. 

 Känna till en produkts livscykel etc. 

Indata till LCA 

De aktiviteter som man behöver ta hänsyn till en produkts livscykel kan variera beroende på 
vilken fas av livscykeln som studeras, några av de aktiviteter som kan ingå är enligt Rydh et al. 
(2002): 

 Utvinning av råmaterial 

 Förädling av råmaterial 

 Tillverkning/produktion 

 Transporter 

 Användning 

 Underhåll 



Livcykelperspektiv 
 
  

33 

 Återvinning/Återanvändning 

 Avfallshantering. 

Miljöpåverkansbedömning. 

Syftet med miljöpåverkansbedömningen är att värdera data från livscykelinventeringen från det 
analyserade systemet, för att bättre kunna förstå dess potentiella påverkan på miljön. 

Pousette (1998) skriver att miljöprofilen ger information om utsläppsmängder och 
resursförbrukning. För att beskriva effekten på miljön av dessa så räknas de om till olika 
miljöeffekter såsom växthuseffekten, försurning, övergödning, marknära ozon, ozonuttunning, 
resursanvändning av material och resursanvändning av energi. 

Metoder för miljöpåverkansbedömning 

Det finns idag många olika metoder som används för att värdera miljöbelastning. Metoderna 
baseras på olika principer. De värderingsmetoderna som används idag är bland annat enligt 
Pousette (1998): 

 EPS- metoden: metoden värderar användning av vissa resurser, såsom arsenik, krom och 
koppar som används till impregnering. 

 Effektkategorimetoden: metoden används för att räkna ut miljöeffekter, s.k. 
effektkategorier. 

 Ekoknapphetsmetoden: Ekologisk knapphet definieras som förhållandet mellan total 
miljöbelastning och kritisk belastning inom ett geografiskt område. 
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4.3 ILCD- Integrerad livscykelprojektering 

Bakgrund 

Byggnader och infrastruktur är de produkter med längst livslängd i samhället. Dessa 
anläggningars ekonomiska värde är väsentliga, detta betyder att byggandets bidrag till den 
hållbara utvecklingen i samhället spelar stor en roll (Sarja, 2002). Om projektering och 
upphandling grundas på helhetssyn och livscykelperspektiv bör detta kunna minska 
miljöpåverkan samtidigt som kostnadseffektiviteten ökar. 

De verktyg som används idag såsom LCC- livscykelkostnadsanalys och LCA- 
miljöpåverkansbedömning är begränsade till sitt specifika syfte och kan inte ge en helhetssyn. 
Ett övergripande livscykelperspektiv vid projektering av byggnader kan bidra till en positiv 
inverkan på samhället i form av hållbar utveckling, och för kunden i form av livstidskvalitet och 
kostnadseffektivitet av byggnader (Öberg, 2005).  

Syfte 

Den integrerade livscykelprojekteringsmodellen syftar till att säkerställa att de krav som ställs på 
ekonomi, miljö, levnadsvillkor och kultur uppfylls. 

Integrerad livscykelprojektering är en övergripande modell som kombinerar olika metoder så att 
valda lösningar uppfyller de krav som ställs på konstruktionen under dess livscykel (Sarja, 
2002). 

Användning  

Modellen, med metoder och tillvägagångssätt kopplade till den, gör det möjligt att hantera krav 
från ägare, användare och samhället på bästa sätt under hela livscykeln av anläggningen. De 
viktigaste aspekterna (Sarja, 2002) som ingår i modellen visas i figur 4.1 

 

 
 
Figur 4.1 Huvudsakliga aspekter livscykelprojektering. Efter Sarja (2002) 
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Enligt Öberg (2005) är den Integrerade livscykelprojekterings metodiken som visas i figur 4.2  
utformad som en cyklisk modell bestående av fyra hörnstenar som speglar de olika faserna i 
byggprocessen: 

 
Figur 4.2. Hörnstenarna i den integrerade livscykelprojekterings metodik (Öberg, 2005) 

I. Analys av kundens behov. Kort- och långsiktiga behov är systematiskt definierade, 
analyserade och prioriterade. 

II. Livscykelbedömning. Ekonomisk och miljömässig livscykelbedömning utförs för att 
kvantifiera konsekvenserna under livscykeln för alternativa utformningar  

III. Metod för rangordning av alternativ med hänsyn till många olika krav relaterade till 
kundanalys och aktuell prioritering. Multiple Attribute Decision Analyser används 
för stödja valet av utformning med hänsyn till flera olika aspekter. 
Miljöpåverkan och livscykelkostnader kombineras till ett nyckeltal  

IV. Erfarenhetsåterföring. Principer och metoder för systematisk återföring av 
information från produktion och drift till projekterande led. 

I figur 4.1 ser man att ILCD- modellen skulle kunna täcka fler aspekter av osäkerhet och hinder 
som kan finnas med trä som konstruktionsmaterial än en traditionell LLC modell eftersom 
både LCC och LCA ingår i den integrerade livscykelprojekterings modellen. 

Livscykelekonomi för flerbostadshus i trä 

I rapporten ”Livscykelekonomi för flerbostadshus i trä” (Levander, 2007), undersöks vilka 
osäkerheter som förvaltare känner för att förvalta flerbostadshus med trästomme. Attityder och 
generella frågor vad gäller förvaltning och kostnader mot denna typ av hus kartlades. Studien 
utfördes genom intervjuer, inom olika (hyreshus)/förvaltningsbolag. I undersökningen 
grupperas och rubriceras respondenternas uttryckta osäkerheter och materialet analyserades 
med hjälp av modellen för integrerad livscykelprojektering av byggnader. 
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Levander (2007) visar att de flesta osäkerheterna, som identifierats med hjälp av 
släktskapsdiagram, kan grupperas in i modellens rubricering, under Finansiella kostnader, 
Levnadsklimat, Kultur och Miljö, med undantag för de osäkerheter som rör tekniska lösningar 
hos trähusen. Resultatet redovisades enligt figur 4.3 nedan. 

 

Figur 4.3 Fem kategorier av åsikter/synpunkter/osäkerheter identifierade av Levander (2007)  
 

I undersökningen visar det sig att de flesta åsikter handlar om kostnader i kortare och längre 
perspektiv, det vill säga byggkostnader respektive förvaltningskostnader. Efter finansiella 
kostnader nämns tekniska lösningar mest av respondenterna. 

Studien som Levander (2007) har genomfört för trähus liknar denna undersökning på fler än 
ett sätt bland annat att 

 studien bygger på intervjuer 

 synpunkter/åsikter/hinder med trä som konstruktionsmaterial undersöks etc. 

Eftersom examensarbetet bygger på synsätt, så bestämde författarna sig för att nyttja den modell 
som Levander (2007) använder i rapporten ”Livscykelekonomi för flerbostadshus”. 
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5 Resultat av intervjuer 
Kapitlet är indelat efter de kategorier som identifierats av Levander (2007) och som visas i figur 
5.1. Under varje kategori går det att utläsa vad respondenterna uttryckt i de teman som 
författarna grupperat åsikterna i.  

Punkterna under varje aktör visar antalet uttryckta åsikter av respondenterna, d.v.s antalet 
punkter motsvarar inte antalet aktörer som yttrat sig. Författarna vill tydliggöra att de flesta av 
synpunkterna är direkta citat från intervjuerna, andra är meningar eller ord från de 
minnesanteckningar som förts vid intervjuerna. De teman som visas i figur 5.1 har identifierats 
med hjälp av släktskapsdiagram.  

Tabell 5.1 Visar teman som sorterats in under kategorier i undersökningen. Den grå färgen visar 
kategorierna och den vita färgen de teman som åsikterna grupperats i. 

Finansiella 
kostnader 

Teknikaspekter Kultur Levnadsklimat Miljö 

Underhålls 
perspektiv Normer/krav Kunskap Estetik/ 

arkitektur 
Naturligt 
material 

Långsiktighet Dimensionering 
Tradition, 
erfarenhet 

 

Byggtid Detaljlösningar Samarbete 

Underhålls kostnader 
Upphandlings- 

regler Marknadsföring 

Ekonomiska skäl Fukt Generationsfråga 

Investeringskostnad Impregnering 

 

 
Spännvidd/last 

Brand 

 

5.1 Finansiella kostnader 

Underhålls perspektiv 

Förvaltare:  

 Special kompetens vid reparationer, detta tar man hänsyn till vid val av material 
(hinder). 

 Vi har väl aldrig prioriterat trä på högt trafikerade vägar utan på mindre trafikerade 
vägar som gång och cykelvägar för då kan en traktor röja undan snön, men det är 
snöröjningen som är den stora nackdelen. Jag tror inte någon som håller på med broar 
vill ha träbroar på om jag säger E4:an, E6:an eller andra stora trafikleder utan det är på 
mindre vägar. 
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 Underhållet är betydligt viktigare på en träbro 

 Underhållet av broar är tyvärr eftersatt. Vi besiktar och vi klara av att åtgärda det mest 
akuta, vi är dåliga på det löpande underhållet 

 Det är ju viktigt med underhållet på alla typer av broar, men just med träbroar är det lite 
viktigare i och med att stöd och lager och sådant måste sopas rent och spolas rent lite 
oftare så att man inte ska få angrepp i trät 

 Man har lite funderingar kring underhållet, hur gör man? Vem utför underhållet? 

 Och det är med hänsyn till våra snöröjare, dom hugger sönder räckesståndare och 
övergångskonstruktioner. Betong kan ju spricka vid kantbalk men det blir inte så stora 
skador skulle man ha trä så blir det som plocke pinn. 

 En träbro tror jag är enklare att göra åtgärder på när den dagen kommer. 

Konsulter: 

 Vad som ligger trä i fatet lite grann och som många byggherrar kanske inte tänker på, 
det är väl att man kräver drift- och underhållsplan för träbroar och att man måste 
besiktiga med jämna mellanrum och hålla koll på tvärspänningarna som är i de allra 
flesta träbroar 

Entreprenör 

 Osäkerheter kring underhåll 

Långsiktighet 

Förvaltare: 

 Det stora hindret i storstad är risken för sabotage, och sen så vill man gärna ha så lång 
livslängd som möjligt på konstruktioner för att minska trafikstörningarna.  

 Man har lite funderingar kring beständighet  

 Liten erfarenhet av beständighet på trä under höga belastningar. 

 om man bygger en ny motorväg och räknar med 50 000 fordon per dygn och åtta filer så 
har träbron svårt att konkurrera på byggteknik och utförande 

 Man tror att trä är kortlivat det är inte långsiktigt 

Entreprenör 

 Osäkerheter kring livslängder  

Byggtid 

Träbroleverantörer: 

 En rationellt, kostnadseffektivt förfarande, broarna färdigställs nästan till 100% på 
fabrik, snabbt montage, 

 kort byggtid 
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Förvaltare:  

 Det går ju snabbt att montera en träbro. 

 Det är väl delvis att det går snabbt och man tjänar tid och pengar på det, då kanske man 
kan ta att det... att man får ett visst underhåll när man plogar sönder. 

 Då är trämaterialet intressant ur kostnadssynpunkt och även tidsmässigt då det går 
relativt fort att göra en sådan här installation men då är vi utanför själva stadskärnan 
som jag ser det 

Konsulter: 

 Om man måste styra om trafiken tar man hänsyn till korta montagetider. 

 De har sina fördelar vad gäller montering och typ sånt där, där man är beroende av 
snabb byggtid.  

Entreprenörer 

 Snabba byggtider 

Underhålls kostnader 

Träbroleverantörer: 

 Däremot märker man att det finns brist på kunskap när det gäller underhållkostnad hos 
beställare. 

Förvaltare:  

 Vi skulle kunna ha betydligt bättre underhåll om vi var bättre på att belysa att vi 
behöver mera pengar till underhåll. 

 Man tror att underhållet är dyrt 

Konsulter: 

 Vad som man inte kanske tar hänsyn till och som man borde ha bättre kläm på är 
inspektionskravet som är på dem och det kommer att kosta lite grann för byggherren 
och det kräver att man har koll på... , säg på kommuner.., lite mindre kommuner som 
har några stycken träbroar att de har koll på att det här verkligen görs och det tror jag är 
en bit som man måste jobba lite mer med 

Ekonomiska skäl 

Förvaltare:  

 Dom priser vi får, jag tror aldrig vi har haft något prisläge där träbron har prismässigt 
haft en konkurrensfördel för dom (entreprenörerna) lägger på så mycket för att dom 
inte vill bygga i trä . 

Entreprenörer: 

 Om vi har övertalighet så kan det påverka på det sättet att vi inte har sysselsättning för 
egna hantverkare..(ekonomisk skillnad att bygga betong kontra trä) 
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 Ja det kanske finns en skillnad, för att vi utför en mindre del av det totala arbetet 
(ekonomisk skillnad att bygga betong kontra trä) 

Investeringskostnad 

Förvaltare:  

 Som jag ser det så är den stora haken för trä, prisbilden. Vi får aldrig in anbud där trä är 
klart billigast. 

 Man tror att det är svårt att bygga lika enkelt och billigt som betongkonstruktioner  

Träbroleverantörer: 

 Ett rationellt, kostnadseffektivt förfarande, broarna färdigställs nästan till 100% på 
fabrik, snabbt montage. 

 Träbroar är en kostnadseffektivlösning 

5.2 Teknikaspekter 

Normer, krav 

Konsulter: 

 Detaljstyrt, det är svårt att komma med någonting nytt (Bronormen)   

 Bekymret med bronormen är vad det gäller trä, är att trä i dom här sammanhangen är 
ett relativt nytt material så att det inte finns så mycket normer och regler för trä. Det är 
mycket erfarenhetsjobb som finns i Bronormen, men som inte finns med i träkapitlet.   

 Det har varit en tröghet i regelverket 

 För trä så har man sina balkar men det finns mycket annat med 
anslutningsdetaljer...,mycket detaljlösningar som inte finns reglerat på något sätt, hur 
man ska hantera det 

 Beräkningsmetoder behöver utvecklas så att man tillvaratar träts egenskaper på ett bättre 
sätt än vad man gör i dag. 

Träbroleverantörer: 

 Det här rör sig till tradition och gammal sedvänja snarare än någonting annat, så det är 
att man släpat efter med normen, den är inte up to date.  

 Vi tycker generellt att bronormen tidigare varit skriven på ett sådant sätt att det inte 
direkt gjort det lättare för träbrotillverkare.   

 Det svåra är att man inte är överens om hur man ska tolka Eurokoden vad jag har 
förstått. Hur den ska tolkas och anpassas efter den Svenska normen 

 Man kan inte få en bro godkänd enligt normen om det inte är kända material och 
beräkningsmodeller, Man kan inte vända på det och få bevisa att det funkar, utan det 
ska fungera enligt det som redan är känt. Det innebär att man inte är för nya lösningar 
utan man vill jobba i det som redan finns. Det ökar inte kreativiteten och möjligheten 
om man säger så, för andra material än de som redan är kända  
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 Skriven på ett sånt sätt att det är svårt att komma med någonting nytt.  

Förvaltare:  

 När det gäller nybyggnad, som reglerna ser ut idag så är det lite svårare att få in nyare 
material.   

 Avsteg från norm för att få vissa detaljer godkända 

Dimensionering 

Konsulter: 

 Man är inte riktigt på det klara på alla dimensioneringsparametrar vad det gäller trä, det 
blir lite på säkra sidan när man konstruerar den, därför en platta då jämnar man ut 
osäkerheterna i parametrarna som är i en enskild balk eller lamell. Ju fler man spänner 
ihop eller som samverkar ju mindre blir osäkerheten, så att man skulle kunna använda 
gynnsammare parametrar vid en träbrodimensionering än vad vi nu gör 

 Man använder idag någonting som heter Ritters beräkningsmodell i alla fall för 
tvärspända plattor. Det är lite hokus pokus med dom och det bygger på värden som 
man mätt i USA och för de träslagen som man har där. 

 Forskning om beräkningsmodeller för att kunna leverera en dimensioneringsmodell 
som skall vara enkel att använda och ge en säker dimensionering utan att använda 
överdrivet mycket material.  

 Begränsningar i beräkningsmodeller 

 Generellt då FEMprogram som man ska använda med ortotrop-platta, att man har olika 
materialparametrar i olika riktningar, det är väl där också som det är lite osäkerheter.., 
och det finns inte alla parametrar heller att tillgå när man ska göra en sån här FEM-
beräkning, och ta hänsyn till värdena i båda riktningarna. 

Träbroleverantörer: 

 Det finns vissa områden just inom det här med beräkningsmodeller där det finns lite 
frågetecken 

 Det finns osäkerheter med parametrarna i FEM-modellen. 

Detaljlösningar 

Konsulter: 
 Lager, De fungerar, men det är lite osäkert med vilka laster som de för över till 

grundkonstruktionen och sånt där. Där finns inte heller några riktiga regler för den 
biten. 

Förvaltare: 

 Och det är med hänsyn till våra snöröjare, dom hugger sönder räckesståndare och 
övergångskonstruktioner. Betong kan ju spricka vid kantbalk men det blir inte så stora skador 
skulle man ha trä så blir det som plocke pinn. 

 Men vi skulle ju inte sätta upp en träbro på E4, där de är hårt belastade. Trä har veka 
infästningar just för räcken och övergångskonstruktioner. 
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 Vissa detaljer, t.ex. lager, gummiremslager det är ju ofta väldigt liten vikt på lagren, det 
blir ibland problem att hitta lager. Det händer ibland att vi får spänna ner i broänden 
för att få ett lagertyck så att dom inte lättar de här tvåspannsbroarna. 

 Övergångskonstruktion bytt, men den nya fungerar inte heller optimalt. Kantbalken är 
onödigt utsatt för väder och vind. 

 Det är framför allt lagren och balkarna på broarna för att vi inte håller efter dem 
tillräckligt mycket. 

 Räcken för träbro förankringsproblem. 

Upphandlingsregler 

Förvaltare: 

 Leverantör av träbroar vill ha beställning på bron innan de gör arbetsritningar → moment 
22. Upphandlingsregel som säger att den som har gjort förslagsritningar får inte göra 
arbetsritningar → får inte leverera bron. 

 Sidoanbud tillåts i vissa fall, där det kan vara lämpligt. Inte alltid. 

 Men som LOU är uppbyggt idag så ar det vanskligt att värdera sidoanbud. 

Träbroleverantörer: 

 Och i det läget kan man lämna ett sidoanbud, men ofta är den möjligheten stängd. 

 LOU tillåter inte beställaren att ta hänsyn till sidoanbud (val av material är låst i FFU), 
överklaganden kan göra så att processen drar ut på tiden(måste lämna in huvudanbud 
enligt FFU annars riskerar förslaget att strykas). 

Fukt 

Konsulter: 

 Fuktkänslig, man måste sköta inspektioner och underhåll för att undvika problem med 
fukt.  

 Om utförandet är rätt så ska det fungera, det får inte smyga in fukt någonstans det är ett 
absolut krav. 

Förvaltare: 

 Fukt är den absolut värsta fienden. 

 En träbro tål inte att ligga i fukt helt enkelt då blir den ganska fort färdig. Underhållet 
är oerhört viktigt på en träbro.  

 tror inte att träbron håller lika länge som betongbro om man INTE impregnerar 
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Impregnering 

Förvaltare:  

 Ja det är klart att det blir ju en fördyring att man ska klä in allting, 

 tror inte att träbron håller lika länge som betongbro om man INTE impregnerar 

Spännvidd/last 

Konsulter: 

 begränsningar vad det gäller laster och spännvidder och sådana saker  

 Det är väl i så fall praktiska hinder så som spännvidd och sådant där.  

Brand 

Förvaltare: 

 Storstads perspektiv: Sabotage, vanligt med bilbränder under broar. I storstadsmiljö är 
det inte riktigt aktuellt med träbroplattor utan det är lite mer när man kommer ut på 
landet. 

5.3 Kultur  

Kunskap 

Konsulter: 

 Ett problem med att inte fler träbroar byggs är att man har hamnat lite i ett ”moment 
22”. Man behöver fler exempel på träbroar för att visa att det går bra att bygga träbroar 
men man vill inte bygga fler träbroar för att det saknas referensobjekt.  

 Vägverket och Banverket har varit lite skeptiska mot trä, de har inte haft kompetens 
inom det här området 

 Träbroleverantörerna har ju sina egna konstruktörer så att det blir en lite begränsad 
krets som håller på med träbroar, därför så sprids ju inte den här 
konstruktionskompetensen på så många händer.  

 Det är också en informationsfråga att nå ut till kommuner och beslutsfattare 
överhuvudtaget att man får bort den gamla stämpeln att trä inte håller. 

Förvaltare: 

 Stål och betong är kända. 

 Man har tappat kunskapen om detta men den håller vi sakta men säkert på att återvinna 

 det är ju vissa speciella saker att titta på när det gäller träbroar, det skulle behöva ske en 
viss utbildning skulle jag vilja säga. 

 Kunskap om betong och armering är allmän kunskap. 

 Betong, stål vedertaget man vet hur de uppträder. Man känner inte till träbroar på 
samma sätt (underhåll, beständighet..). 
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 Hur sker reparationer, utbyte av balkar, räcken..? osäkerhet hur går detta till? Betong rep 
mera känt hos Vägverket, kan vi repa trä? 

 Kompetensen finns, men kanske inte hos Vägverket? Kan köpas utifrån. 

Träbroleverantörer: 

 Kunskap finns på många håll men den är inte inarbetad i allmänhet. 

 Kunskapsnivån om trä som brobyggnadsmaterial måste höjas. 

Tradition, erfarenhet 

Konsulter: 

 men min spontana känsla är att man baserar beslut om brotyp och material på tidigare 
erfarenheter (något som saknas till viss mån), ”tillförlitlighet” i materialet, samt en 
allmän förkärlek för betong i Sverige 

 men det har varit en tröghet i regelverket Vägverket och Banverket har varit lite 
skeptiska mot trä. 

 det är mycket så att myndigheterna har varit lite konservativa och inte hängt med i 
utvecklingen 

 Man kör erfarenhetsmässigt vad som är lämpligt. 

Träbroleverantörer: 

 om vi tar en betongbro så är det så vedertaget tekniskt att de som jobbar med det 
känner till förutsättningarna för betong så väl så att man har standardtabeller för än det 
ena än det andra, så att man kan räkna fram priser väldigt snabbt, men den kunskapen 
hittar man inte på samma sätt vad det gäller träbroar för att det finns inte så lång 
tradition att bygga träbroar  

 Konservativa beställare, vet inte hur trä fungerar som brobyggnadsmaterial, gör som 
man alltid har gjort 

 Det är väl ett skifte i generation, såtillvida att det finns så mycket tradition och att det 
sitter så inbyggt i ryggmärgen 

Förvaltare:  

 Kulturmässigt föra in (tradition)  

 Det finns ett inneboende motstånd mot trä som brobyggnadsmaterial. 

 Vägverket måste beställa träbro för att få trä, får inte in synpunkter från 
entreprenörerna, konsulterna att bygga i trä. 

Samarbete 

Förvaltare:  

 Man litar inte riktigt på försäljningsagenternas argument.  

 Både rörbroar och träbroar ligger i fatet att det finns inga entreprenörer som tar hela 
jobbet utan de är bara underentreprenörer åt de här stora drakarna 
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 En konsult för betonglandfäste (vid bro över vatten), en konsult för överbyggnad. Ingen 
samordning mellan dessa två gör att det blir svårt att få arbetsritningarna godkända  

Marknadsföring 

Förvaltare:  

 Leverantörer måste vara duktigare på att marknadsföra sig (de skickar bara broschyrer) 

 Träindustrin måste bearbeta kommunerna (marknadsföra, sprida kunskap) 

Generationsfråga 

Träbroleverantörer: 

 Generationsfråga.  

 Det är väl ett skifte i generation, såtillvida att det finns så mycket tradition och att det 
sitter så inbyggt i ryggmärgen 

5.4 Levnadsklimat 

Estetik/ arkitektur 

Träbroleverantörer: 

 Trä kan användas i spännande och intressant arkitektur  

 Estetiska fördelar med trä 

Förvaltare:  

 Estetik och miljö var avgörande för att välja träbro 

 Träbro ger alltid ett bättre intryck, passar alltid bättre in i miljön och ger ett mer gediget 
intryck. 

Konsulter: 

 Estetiskt så har det väl sina fördelar.  

5.5 Miljö 

Naturligt-, återvinningsbart material 

Träbroleverantörer: 

 Naturmaterial som är återvinningsbart, miljömässigt. 

 Naturligt material, en del av kretsloppet 

Förvaltare:  

 Estetik och miljö var avgörande för att välja träbro 

Konsulter: 

 Det har sina fördelar också, miljö, kunna återvinna materialet när bron spelat ut sin 
roll. 
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 Enligt ett projekt i Finland inom LCA (jag kommer inte på just nu vad det hette) så är 
träbroar det klart bästa materialet 

Entreprenör: 
 Trä är miljövänligt 
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6 Analys 
En analys av materialet är gjord mot en modell för integrerad livscykelprojektering av byggnader 
(Sarja, 2002)., som anpassats av Levander (2007) för att täcka de aspekter av osäkerheter 
angående trä som konstruktionsmaterial vid byggande av flervåningshus i trä. 

6.1 Hinder 

De hinder som har identifierats redovisas i tabell 6.1. Kategorierna Levnadsklimat och miljö är 
tomma, av den anledningen att ingen respondent uttryckt åsikter om hinder eller osäkerhet i 
dessa två kategorier. Istället innehåller dessa kategorier positiva aspekter (se vidare 6.2). 

Tabell 6.1: Fem kategorier av åsikter/osäkerheter och hinder  

Finansiella 
kostnader 

Teknikaspekter Kultur Levnadsklimat Miljö 

Underhålls 
perspektiv Normer/krav Kunskap 

 

Långsiktighet Dimensionering 
Tradition, 
erfarenhet 

Underhålls kostnader Detaljlösningar Samarbete 

Ekonomiska skäl Upphandlings-
regler Marknadsföring 

Investeringskostnad Fukt Generationsfråga 

 

Impregnering 

 
Spännvidd/last 

Brand 
 

De olika färgerna visar hur många av respondenterna som har uttryckt åsikter under varje tema.  

 Mörkgrå – sju eller fler 
 Mellangrå – fem eller sex stycken 
 Grå – tre eller fyra stycken 
 Ljusgrå- två eller mindre 

I kapitel fem går det att utläsa vad respondenterna uttrycker under varje tema. 

Finansiella kostnader 

I analysmodellen ser man att flera respondenter uttrycker osäkerheter runt 
underhållsperspektivet och långsiktigheten. Vad som inte framgår av figuren är att förvaltarna 
är den aktör som uttrycker mest osäkerhet i denna kategori. Det som uttrycks är att det råder 
osäkerhet om träts beständighet över tid och att underhållet är viktigare på träbroar än på andra 
broar och att detta upplevs som ett hinder. 
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Teknikaspekter 

Normer/krav och dimensionering samt detaljlösningar är de osäkerheter/hinder som nämns av 
flest respondenter under kategorin Teknikaspekter. Det som uttrycks i dessa teman är att 
regelverket är för detaljstyrt och att det leder till att det är svårt att komma med nya lösningar. 
Dimensioneringsmodellerna som används är inte anpassade efter de förhållande som råder här, 
vilket i sin tur leder till att man skulle kunna använda gynnsammare parametrar om det fanns 
en beräkningsmodell som på ett bättre sätt tog vara på träts egenskaper. Förvaltarna är den 
aktör som uttrycker att räckesinfästningar och övergångskonstruktioner är veka. 

Kultur 

Kunskap och Tradition/erfarenhet är de områden som flest av respondenterna uttrycker som 
hinder för träbrobyggande för vägtrafik. Detta bekräftas av Abelsson (1998) som skriver att 
begränsade kunskaper och erfarenheter hos konstruktörer och väghållare har medfört en 
skeptisk inställning till trä som material för brobyggande . 

6.2 Möjligheter 

Kategorier där respondenterna har positiva synpunkter om trä som brobyggnadsmaterial visas i 
tabell 6.2. De olika färgerna visar hur många av respondenterna som har uttryckt åsikter under 
varje tema, betydelsen av färgerna är samma som i tabell 6.1.  

Tabell 6.2: Fem kategorier av synpunkter/åsikter om uttryckta fördelar 

Finansiella 
kostnader 

Teknikaspekter Kultur Levnadsklimat Miljö 

Byggtid 

 

Estetik/ 
arkitektur 

Naturligt 
material 

Underhålls 
perspektiv 

Investeringskostnad 

 

Finansiella kostnader 

I tabellen ovan syns det att flera respondenter uttrycker sig positivt om byggtid. Även 
underhållsperspektiv och investeringskostnad nämns som en fördel av enstaka respondenter. 
Vad som inte framgår av modellen är att de som talar om investeringskostnad som någonting 
positivt är leverantörerna av träbroar. 

  



Analys 
 
  

49 

Levnadsklimat 

Estetik är en av huvudanledningarna till att beställare väljer en träbro och flera respondenter 
anser att estetik är en av de stora fördelarna för träbroar. De speciella estetiska kraven kan öka 
kostnader under förvaltningsskedet och livscykelkostnader på grund av reparationsåtgärder 
samt drifts- och underhållskostnader. 

Miljö 

Att trä har miljömässiga fördelar är någonting som samtliga aktörer har nämnt. Beställarens 
miljökrav är viktiga för en bro. Miljöaspekter får liten plats i dagens samhällsekonomiska 
kalkyler trots att miljöfrågorna ofta ses som en viktig aspekt i samband med trafikinvesteringar .  
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7 Diskussion och slutsats 
 
Syftet med examensarbetet var att utreda varför det byggs så få träbroar för vägtrafik. Många av 
de hinder som intervjupersonerna upplever med trä kan kopplas till att det finns en utbredd 
kunskapsbrist om trä som brobyggnadsmaterial hos många aktörer i byggprocessen. Man har 
bara byggt ”moderna” träbroar för vägtrafik i Sverige i drygt tio år, så det blir naturligt att 
kunskapen inte är allmän. 

Flera av osäkerheterna som finns kan kopplas till framtida kostnader. Eftersom broar 
dimensioneras för livslängder på åttio år eller mer, så borde det vara självklart att ta hänsyn till 
framtida kostnader. Som det är i dagsläget så gör man uppskattningar av drift och 
underhållskostnader som är grundade på erfarenheter, detta gör att det blir svårt för trä att 
konkurrera eftersom man har begränsade kunskaper av trä när det gäller LCC. 

 

7.1 Hinder 

Eftersom De tekniska lösningar som användes för tio år sedan har utvecklats och blivit bättre 
”barnsjukdomar” i början så finns det av naturliga skäl inte så mycket insamlad data att luta sig 
mot. 

Resultatet av undersökningen visar att förvaltarna är den aktör som upplever mest osäkerheter 
kring underhåll och långsiktighet hos träbroarna. Detta kan bero på att det finns brist på 
kunskap, vilket i sin tur beror på att trä som brobyggnadsmaterial är relativt nytt. Det finns med 
andra ord inga ”gamla” moderna träbroar som man kan använda som referensobjekt, och 
tidigare erfarenheter av träbroar med kort livslängd på grund av olämpligt utförande har 
minskat förtroendet för trä i broar. 

Under intervjuerna framkom det att ingen av respondenterna använder sig av 
livscykelkostnadsberäkningar. De flesta gör inga beräkningar alls vid nybyggnation eller utbyte 
av överbyggnad utan litar till egna eller konsulters erfarenheter från tidigare val. Från samtliga 
respondenter i beställare/förvaltarollen framkom att man mest tittar på produktionskostnaden 
vid val av bro.  

De flesta aktörerna menar att tradition kombinerat med brist på kunskap är en av de största 
begränsningarna för träbrobyggande. En intressant iakttagelse som inte syns i diagrammet är att 
förvaltarna och några av konsulterna upplever att de har brist på kunskap inom sitt område, 
även träbroleverantörerna bekräftar att det finns brist på kunskap hos dessa aktörer. Det 
betyder att den kunskap som finns idag är koncentrerad till ett fåtal personer.  

Detta bidrar till att ”man gör som man alltid har gjort” som en av respondenterna uttryckte sig. 

De åsikter som uttrycks i temat ekonomiska skäl härrör till entreprenörens täckningsbidrag. 
Man menar att entreprenören skulle ha en ekonomisk nackdel av att bygga i trä i jämförelse 
med andra material, på grund av att de utför en mindre del av det totala arbetet. Detta beror på 
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att träbroleverantören tillverkar, levererar och även utför montaget av bron. Det intressanta 
med denna åsikt är att det är en förvaltare som sa rakt ut att de stora entreprenörerna inte vill 
bygga i trä för att de inte vill utföra så liten del av arbetet (markjobb och grundläggning), samma 
förvaltare menar att träbroar har högre investeringskostnad än broar utförda i stål och betong. 
Den andra förvaltaren som uttryckte sig om investeringskostnad menar att det kan finnas andra 
som tror att det är dyrt att bygga i trä, inte att han själv upplevde att det var på det sättet. 
Träbroleverantörerna menar att träbroar är billigt, medan övriga som har sagt något om 
investeringskostnad säger att det inte är någon större skillnad i investeringskostnad mellan olika 
material. 

Det finns osäkerheter med dimensioneringsmodellerna som finns att tillgå i dag. Ritters modell 
som är den vanligaste, är baserad på amerikanska träslag och ger en överkapacitet hos träbron, 
vilket i sin tur påverkar investeringskostnaden, eventuellt har detta även en inverkan på lång 
sikt i form av drift och underhållskostnader. Inte heller FEM- modellen är optimal för 
dimensionering av träbroar, eftersom det finns osäkerheter kring materialparametrar på grund 
av att trä är ett ortotropt material, det vill säga att trä har olika egenskaper i längdled och 
tvärled. Det betyder att man skulle kunna använda sig av fördelaktigare parametrar för trä vid 
dimensionering om det fanns en modell som är anpassad efter de träslag som används och de 
förutsättningar som råder i Norden. 

Detaljlösningar nämns som ett problem av förvaltarna, men inte av brotillverkarna och 
egentligen inte av någon annan aktör heller. Detta kan bero på att de lösningar som tidigare 
användes inte var tillfredställande, men att man lärt sig av tidigare ”misstag” och utvecklat 
tekniker som har löst dessa problem, och att det i sådana fall kan bero på att förvaltarna inte är 
medvetna om de nya lösningar som finns att tillgå.  

Såsom regelverket är utformat idag är ett hinder eftersom flera respondenter uttryckte detta, att 
regelverket upplevs som detaljstyrt och att det är svårt att komma med nya lösninar och få dessa 
godkända känns märkligt. Man kan då få för sig att sättet som regelverket är utformat hindrar 
utvecklingen, ”man vill jobba i det som redan är känt” sa en respondent, hur ska då nya 
tekniker och material kunna komma fram? 

 

Slutsats: 
 Brist på kunskap inom en rad områden är det största hindret mot träbyggande. 
 Sättet som regelverket är utformat är ett hinder. 

 
 

7.2 Möjligheter 

Förutom de osäkerheter och hinder som nämns av respondenterna så uttrycker flera av dessa 
positiva aspekter med trä som konstruktionsmaterial, utan att författarna speciellt frågat efter 
detta. Kort byggtid är bland annat en av fördelarna med träbroar, detta är någonting som 
samtliga aktörer nämnt. När det är viktigt med kort byggtid kan trä vara ett alternativ, eftersom 
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det går snabbt att montera och reparera. Även vid utbyte av överbyggnad bör träbroar kunna 
vara ett alternativ, då trafiken snabbt kan släppas på.    

Estetik och miljö är aspekter som man borde ta hänsyn vid val av broar, och det var något som 
alla aktörer lyfte fram som positivt. Dessa faktorer får vanligtvis för lite uppmärksamhet vid val 
av bro, detta kan bero på att det är svårt att sätta ett ekonomiskt värde på upplevelser. 

 

Slutsats: 

 Miljöaspekterna är en fördel för trä som konstruktionsmaterial 

 Prefabricerade broar ger kort montagetid, minimalt med restprodukter på byggplatsen. 

 

 

7.3 Förslag på åtgärder för att öka användning av trä som 

brobyggnadsmaterial 

I undersökningen visade det sig att det finns ett antal hinder för träbrobyggande. Punktlistan 
visar på ett antal åtgärder som kan öka användningen av trä vid brobyggande för vägtrafik. 

 Konkurrens: Fler träbroleverantörer borde leda till billigare lösningar och att ny teknik 
utvecklas snabbare. 

 Träbroleverantörerna kan gå in som huvudentreprenörer för att träbroar oftare ska 
komma som förslag. 

 Utbildning av aktörer i samtliga led för att få bort fördomar som finns mot trä som 
brobyggnadsmaterial. 

 Man måste bygga mer broar i trä för att få referensobjekt som ska leda till ökade 
kunskaper inom olika områden så som drift och underhåll, långsiktighet etc. 

 Upphandlig på funktion leder till att alla material kan komma i fråga. 

 Marknadsföring: Leverantörer måste vara duktigare på att marknadsföra sig och sina 
produkter. 

 LCC kan vara en möjlighet för träbroar. Genom att använda sig av 
livscykelkostnadsanalys kan man jämföra kostnaderna för alternativa lösningar med 
varandra på ett rättvist sätt. 

 Utveckla bronormen för att underlätta så att nya material och tekniker kan komma i 
fråga. 

 Skapa en beräkningsmodell som är anpassad efter förhållanden i Norden. 

o Det pågår ett projekt som heter ”Konkurrenskraftiga träbroar för framtiden” där 
man tittar på att skapa en beräkningsmodell som är verifierad för en mängd 
olika broar (Chalmers 2009). 
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7.4 Reliabilitet och validitet 

 

Intervjufrågorna utgick från vilka hinder som finns för trä som brobyggnadsmaterial men några 
respondenter nämnde fördelar som finns med trä. Det är möjligt att fler intervjupersoner skulle 
ha nämnt positiva aspekter med trä om vi frågat efter det. 

För att svara på frågan ”varför byggs det så lite träbroar för vägtrafik?” så har intervjuer utförts. 
Författarna anser att undersökningen inte hade kunnat utföras på annat sätt eftersom 
intervjuerna har gett möjlighet till följdfrågor och förtydliganden av svar från respondenterna. 

Frågorna i intervjuguiden har fungerat bra eftersom det har gett oss svar på vad vi har velat veta. 
Vid en del av telefonintervjuerna var det lite svårt att få en dialog med respondenterna, vilket 
medförde att det ibland var svårt att få intervjupersonen att utveckla sitt svar. 

Författarna anser att reliabiliteten i arbetet är god. Intervjuguiden kombinerat med 
anteckningar och inspelningar vid intervjutillfällena samt att båda författarna deltagit vid de 
flesta av intervjuerna har bidragit till detta. Författarna vill framhålla att vi inte praktiskt 
verifierat sanningshalten i informationen som framkommit vid intervjuerna.  

Generaliserbarhet 

I Levanders (2007) undersökning visar det sig att det finns osäkerheter som rör tekniska 
lösningar, långsiktigheten och underhåll hos trähusen även tradition och erfarenhet nämns som 
hinder. Detta gäller även för resultatet i denna undersökning. 

Resultatet av intervjuerna som genomförts och liktydigheten i svaren, samt likheten med 
resultatet i Levanders (2007) undersökning gör att vi tror att informationen speglar verkligheten 
och att resultatet kan generaliseras att gälla för träbyggandet generellt. 

 

7.5 Förslag på fortsatt arbete 

LCC- beräkningen som utförts i arbetet räcker inte för att dra slutsatser om trä är billigt eller 
dyrt under sin livscykel, eftersom ingen ytterligare LCC- beräkning utförts, det finns m.a.o inget 
att jämföra med. En jämförande LCC- beräkning mot betong- och stålobjekt bör göras för att 
kunna visa den ekonomiska konsekvensen för valet av bromaterial. 

För att alla material ska kunna komma i fråga bör det undersökas om förutsättningarna för 
detta finns idag och i såfall hur detta ska kunna implementeras. En utveckling av bronormen 
behövs för att underlätta så att nya material och tekniker kan komma i fråga. Vilken typ av 
utbildning som bör ske och vilka som behöver utbildas behöver undersökas vidare, vem eller 
vilka ska hålla i dessa utbildningar? 

En inventering av träbrobeståndet kan göras, för att skaffa erfarenheter som i sin tur kan 
minska osäkerheterna med trä som konstruktionsmaterial vid brobyggande för vägtrafik. 
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Beräkningsexempel på byte av överbyggnad 

Följande beräkning utförs för att visa på hur en LCC-beräkning för utbyte av överbyggnad kan 
se ut, och vilka parametrar som kan vara lämpliga att räkna med. Indata som används i 
livscykelkostnadsberäkningen kommer från Martinsons Träbroar AB, Vägverkets databas 
BaTMan1. Något enstaka värde är uppskattat med hjälp av Per Andersson, förvaltare hos 
Vägverket.  

I beräkningen förutsätts att överbyggnaden läggs på befintliga stöd som anpassats för ändamålet. 
Till beräkningen har ekvationerna A.1, A.2 och A.3  använts. Parametrarna som det tagits 
hänsyn till i beräkningen visas i tabell A.1. Figur A.1 visar vilka delar och detaljer som ingår i 
överbyggnaden som LCC- beräkningen bygger på. 

Formler som används för beräkningen: 

 

Nuvärde för enstaka betalning  A.1 
 

 
 
Nuvärde för årlig betalning  A.2 
 

 
 
Nuvärde för periodisk betalning  A.3 
 
 
 
B0 är nuvärdet av livscykelkostnaden  

B är kostnader för aktuellt år 

r är kalkylräntan 

n är det avsedda året eller antal år. 

m antal gånger som den periodiska kostnaden infaller under den beräknade 
livstiden. 

p är längden för perioden för den periodiska kostnaden 

 

  

                                                
1
BaTMan står för Bridge and Tunnel Management, eller på svenska Bro och tunnelförvaltning. BaTMan 

innehåller en sökbar databas med de konstruktioner som finns inlagda. I systemet finns en kunskapsdatabas 

som fungerar som ett uppslagsverk för användaren. Där kan man hitta mätmetoder, tillståndsutveckling för en 
viss skada, priser på olika åtgärder, med mera. Systemet hjälper dessutom ansvariga med arbetet från 

inspektion till upphandling och åtgärd (BaTMan 2009). 
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Indata till beräkningen kommer från tabell A.1 

I 2 547 000 kr, är investeringskostnaden 

 
För att beräkna nuvärdet av det årliga underhållet så används formel A.1 där: 

B0 är nuvärdet av livscykelkostnaden  

B1 5 600 kr 

r 4% 

n 80 år 

Detta ger B0
1 = 133 926 kr B0 (1) 

 
För att beräkna nuvärdet av den årliga betalningen, det vill säga de betalningar som faller ut en 
gång under den beräknade livslängden (byte kantbalk och rivning) så används formel A.2 där: 

B0 är nuvärdet av livscykelkostnaden  

B2 221 050 kr (kantbalk)  

B3 168 750 kr (rivning)  

r 4% 

n 80 år 

Detta ger B0
2 = 46 042 kr (kantbalk)  B0 (2) 

Detta ger B0
3 = 7 321 kr (rivning) B0 (3) 

 
För att beräkna nuvärdet av det periodiska underhållet, det vill säga de betalningar som faller ut 
med jämna mellanrum under den beräknade livslängden (underhåll 6:e år och 25:e år) så 
används formel A.3 där: 

B0 är nuvärdet av livscykelkostnaden  

B4 68 200 kr (vart 6:e år) 

B5 377 675 kr (vart 25:e år) 

r 4% 

n 80 år 

m4 13 gånger (vart 6:e år) 

m5 2 gånger (vart 25:e år, inget underhåll med fem år kvar till rivning) 

p4 vart 6:e år 

p5 vart 25:e år 

Detta ger B0
4 = 244 987 kr, period 6:e år  B0 (4) 

Detta ger B0
5 = 194 816 kr, period 25:e år  B0 (5) 

 
Resultat av beräkning redovisas I tabell A.2  
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Tabell A.1, visar de parametrar som använts för att utföra LCC- beräkningen. 

 

INVESTERINGSKOSTNAD MÄNGD ENHETArb-timArb-Kr Mtrl UE Totalt

Längd: 20,8m (spännvidd 20,0m) Fri brobredd: 7,0m 1 st

Tvärspänd platta utförd av limträbalkar (L40) i gran.

Brosidor, broändar och undersida målas.

Brosidor kläs med täckpanel som målas lika bro.

Droppbleck leder vatten ut över brosidorna.

Stålräcke inkl. fästen med kohlswaprofil på själva broplattan ingår.

Lagersmiden för fast och rörligt lager i betonglandfästen ingår.

Gummiremselager ingår.

Övergångskonstruktion typ glidplåt av rostfritt stål ingår.

Montage på plats inkl. erforderliga redskap (kran/ställning) ingår.

Isolering och isoleringsarbeten ingår

1 800 000 kr

Tillkommer:
Stålräcken utanför broplattan (5 meter x 4st) 20 m 2 000 kr 3 000 kr 100 000 kr

Etablering 1 st 50 000 kr

Anslutningar, asfaltbeläggning 1 omg 120 000 kr

Trafikantkostnader        (avstängning bro) 12 dgr 27 000 kr

Trafikanordningar + Trafikomläggning 13 dgr 50 000 kr

Konstruktionshandling 200 000 kr

Div. oförutsett 200 000 kr

SUMMA 2 547 000 kr

UNDERHÅLL Årligt

Renspolning, rengöring 1 st 2000 2 000 kr

Årlig översyn Inspektion 1 st 2,0 800,00 1 600 kr

Övrigt (t.ex plogskador på räckesstolpe ... ) 1 omg 2 000 kr

SUMMA 5 600 kr
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Tabell A.1, visar de parametrar som använts för att utföra LCC- beräkningen. 

 
 

UNDERHÅLL 6:e år

Huvudinspektion: 4h + Rapportskrivning vid huvudinspektion: 8h. 1 st 5 400 kr

Hyra av skylift för fuktkontroll av broplattans undersida samt kontroll av spännstag 1 dgr 1 500 kr

1 st

Hyra av skylift/hängställning 1 500 kr

Ommålning av panelluckor: vart sjätte (6e) år 1 st 8 450 kr 5 000 kr 8 600 kr

1 dgr

Kontroll och åtdragning av alla spännstag 40 st 1280 51 200 kr

SUMMA 68 200 kr

Byte av asfaltbeläggning+isolering 25: år 147 m2

Byte av panelluckor 1 omg 9 000 kr 9 000 kr

Byte av droppbleck 3 500 kr 3 500 kr

Byte av övergångskonstruktion 4 800 kr 4 800 kr

Ommålning av broplattans undersida 17 500 kr 17 500 kr

Utförande av ovanstående arbeten 10 dgr 16 450 kr 72 000 kr

Trafikantkostnader        (avstängning bro) 1 omg 17000

- Ställning under hela bron med totalbredd min 9,0m (utstick 1,0m på varje sida) 1 st 15 000 kr 15 000 kr

Entreprenör för asfaltarbeten och isoleringsarbeten 147 m2 238 875 kr 238 875 kr

SUMMA 377 675 kr

Byte av kantbalk 40: år

Byte av de två yttersta brobalkarna som även räcket är fäst i.

Pris ny ”kantbalk” inkl. räcke och droppbleck: ca 140.000:- 5 dgr 16 450 kr 140 000 kr 176 000 kr

6000

Kranbil under en dag för lyft av brobalkar 1 dgr 6 800 kr 6 800 kr

 Ställning på båda sidor bron under de tre första dagarna 3 dgr 10 000 kr 10 000 kr

Trafikantkostnader        (avstängning bro) 5 dgr 6 000 kr

Entreprenör för asfaltarbeten och isoleringsarbeten 10 m3 1 625 kr 16 250 kr

SUMMA 221 050 kr
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Tabell A.1, visar de parametrar som använts för att utföra LCC- beräkningen. 

 
 
 
 

Rivning 80: år

I priset ingår 1 st 120 000 kr

- arbetstid, 2man i 5 dagar

- Kran

- Ställning

- Entreprenör för bortfräsning av asfaltbeläggning och isolering 147 m2 250 kr 36 750 kr

- Container eller dyl. för sortering av avfall 1 omg 5 000 kr 5 000 kr

- Trailerbil för bortforsling av brobalkar 1 st 5 000 kr 5 000 kr

- Lastbil för bortforsling av övrigt material 1 st 2 000 kr 2 000 kr

SUMMA 168 750 kr
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        Diskontering och summering av 
beräknade kostnader, för 80 år:  

Summan av kostnaden 
per åtgärd, för startåret   

 

   

       Investeringskostnad 2 547 000 kr 
 

2 547 000 kr 
   B0

1    årligt underhåll 133 926 kr 
 

5 600 kr 
   B0

2     Åtgärd, 40:e år 46 042 kr 
 

221 050 kr 
    B0

3     80 år, Rivning 7 321 kr 
 

168 750 kr 
   B0

4     Åtgärd, 6:e år 244 987 kr 
 

68 200 kr 
    B0

5   Åtgärd, 25:e år 194 816 kr 
 

377 675 kr 
    

   
Kalkylränta 4 % 

      LCC 3 174 093 kr 
         Tabell A.2, visar resltstet av LCC- beräkningenen. 

 
 

Resultatet av LCC-beräkningen är 3 174 093 kr, när man jämför tabell A.2 med tabell A.4 ser 
man att sammanställningen i BaTMan visar en livscykelkostnad om 5 136 000 kr. 

DoU -kostnad och rivningskostnad i förhållande till investeringskostnad enligt resultat i tabell 
A.2 är 24,6% 

DoU -kostnad och rivningskostnad i förhållande till investeringskostnad enligt 
sammanställningen i BaTMan enligt figur A.4 är 101,6% 

Det verkar som att man i databasen BaTMan inte använder sig av diskontering vid 
sammanställning av livscykelkostnaderna, och att det kan vara därför som dessa skillnader 
uppstår. 

Tabell A.3 visar hur kostnaderna för åtgärderna i tabell A.1 fördelar sig över brons beräknade 
livslängd enligt BaTMan.  
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Figur A.1 Detaljer på tvärspänd broplatta, Martinsons Träbroar AB (2009)
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Figuren nedan visar hur kostnaderna från tabell A.1 fördelar sig när de är inlagda i Vägverkets databas BaTMan.  
 

 
Tabell A.3, visar fördelning av kostnader per år, för åtgärder enligt tabell A.1 
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 Tabell A.4, visar summan av livscykelkostnaderna för alla åtgärder enligt tabell A.3 . 
  

Livscykelkostnad 
enligt BaTMan 

101,6%

DoU -kostnad och rivningskostnad i förhållande till 

investeringskostnad



 

 



Bilaga B 
 
  

 

Intervjuguide/checklista 

 
– Vilka problem och hinder ser du för att inte fler träbroar byggs?  

– Drift- och underhålls planer; hur fungerar det i praktiken? 

– LCC- livscykelkostnaden, hur tar man hänsyn till den? 

– Ett antal brodetaljer är inte helt anpassade för träbroar, såsom räcken, lager och 

övergångskonstruktioner. Hur löser man det här?  

– Lager – vissa lager kräver en tyngre överbyggnad än trä för att fungera. Andra lagertyper 

har ansetts för dyra. Gummiremslager används i många fall, men de är inte alltid 

tillämpliga. Hur fungerar de lager man använder? 

– Övergångskonstruktioner – här har man för många träbroar ansökt om avsteg (dispens 

från VV regler). Hur fungerar denna lösning? 

– Vad behöver utvecklas för att vi ska få fler träbroar för vägtrafik i Sverige? 

– Hur ser processen ut då en ny bro ska byggas eller en överbyggnad bytas ut?  

– Finns det några hinder i själva upphandlingsprocessen?  

– Finns det osäkerheter med trä som brobyggnadsmaterial, och i så fall vilka? 

– Är det någon ekonomisk skillnad för er att bygga med trä gentemot andra material, på 

vilket sätt? 

– Vilka aspekter är viktiga när man bygger nytt/byter överbyggnad för broar? 

– När i processen bestämmer man sig för vilket material som bron ska byggas av? 

– Vad avgör valet av material? 

– Vem utför underhåll på broar i allmänhet, träbroar i synnerhet? 

– Vem utför inspektioner på broar i allmänhet, träbroar i synnerhet? 

– När är det fördelaktigt att välja en träbro? 

– Hur ser behovet av underhåll för träbroar ut?  

– Vilken typ av brister/skador är vanliga? 

– Vad är orsaken till bristerna? 

– Vägverket tillåter inte kreosot, krom, och arsenik – upplevs detta som ett hinder för fler 

träbroar? 

 




