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Kunskapsåterföring av erfarenheter från MAINLINE 

Förord 
 

Denna rapport beskriver EU-projektet MAINLINE och har fokus på framför allt broar. 

 

Projektet kunskapsåterföring av erfarenheter från MAINLINE har genomförts av bl.a. Luleå 

Tekniska Universitet (LTU), Skanska Sverige AB och Trafikverket efter att det treåriga projektet 

MAINLINE avslutats. MAINLINE var ett forskningsprojekt som syftade till att förbättra den 

Europeiska järnvägens konkurrenskraft med dess tillhörande infrastruktur. 

 

I MAINLINE deltog sammanlagt 19 partners från 11 Europeiska länder och arbetet 

koordinerades av den internationella järnvägsunionen, UIC, i Frankrike. De svenska 

deltagarorganisationerna var Luleå Tekniska Universitet, Trafikverket och Damill AB. 

 

I det SBUF-projekt som avrapporteras i denna slutrapport har resultaten från MAINLINE 

bearbetats och de resultat som varit relevanta och förväntas ha betydelse för den svenska 

järnvägen ingår i denna rapport. De resultat som kan tänkas vara av intresse för svenska broar 

och tunnlar presenteras här.  

 

Slutrapporten har utarbetats av Jonny Nilimaa, LTU, och värdefulla synpunkter angående 

rapportens struktur och innehåll har inhämtats från Thomas Blanksvärd, Skanska Sverige AB, 

samt Lennart Elfgren, LTU. Erfarenheter och kunskap om den svenska järnvägen och 

MAINLINEs relevans för denna marknad har delgivits av Anders Carolin, Björn Paulsson och 

Valle Janssen på Trafikverket. I projektorganisationens referensgrupp ingick även Trafikverket 

och NCC. 

 

Material till denna rapport, inklusive figurer, foton och andra illustrationer har, om inte annat 

anges, hämtats från den omfattande slutdokumentationen från MAINLINE. För mer information 

om projektet hänvisas till projektportalen www.mainline-project.eu, där även samtliga 

projektrapporter och ett antal presentationer finns tillgängliga. 

 

Vi i projektgruppen vill tacka alla finansiärer enligt nedan som gjort det möjligt att genomföra 

detta projekt.  

 

• SBUF - Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond  
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• Luleå Tekniska Universitet 
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Sammanfattning 
 

 

Rapporten redovisar resultat och erfarenheter från ett EU-finansierat forskningsprojekt 

MAINLINE. Tanken med rapporten är att samla och analysera den kunskap som tagits fram 

inom MAINLINE och anpassa den för den svenska byggindustrin.  

 

Tillväxten och efterfrågan av säkra och effektiva järnvägstransporter spås fortsätta att öka över 

hela Europa under de kommande decennierna. En stor del av denna transportökning måste 

fördelas ut på de järnvägslinjer som finns idag och består av en stor del gammal infrastruktur. 

Den ökade belastningen kommer att leda till ett ökat slitage på infrastrukturen och ett växande 

behov av snabbare underhållsarbeten som orsakar mindre trafikstörningar och framför allt 

kortare totalstopp. Vid planeringen av nya åtgärder bör hänsyn tas till att minimera störningarna 

och samtidigt reducera de ekonomiska behoven, samt de miljömässiga konsekvenserna. Nya 

metoder och tekniker kommer att behövas för att stödja och informera beslutsfattare om de 

långsiktiga ekonomiska och miljömässiga konsekvenserna av de åtgärder som planeras för 

järnvägen. 

 

Projektet MAINLINE, som står för MAINtenance, renewaL and Improvement of rail transport 

iNfrastructure to reduce Economic and environmental impacts, var en del i EUs 7e 

ramverksprogram. Finansieringen utgjordes av kontraktet SST.2011.5.2-6 mellan 

Europakommissionen och den internationella järnvägsunionen, UIC. UIC var även koordinator 

för MAINLINE. 

 

Tanken med MAINLINE var att utreda möjligheterna för ökad användning av den Europeiska 

järnvägen genom att öka nyttjandegraden och livslängden på befintliga konstruktioner och andra 

tillgångar. Projektet genomfördes i en serie av sammanhängande arbetspaket. Målsättningen var 

att resultaten ska leda till årliga kostnadsbesparingar på minst 300 miljoner Euro för den 

Europeiska järnvägen, och samtidigt minimera klimatpåverkan. Projektet MAINLINE har arbetat 

för att: 

 

a) tillämpa nya teknologier för att öka livslängden hos befintlig infrastruktur 

b) förbättra modeller för nedbrytning och strukturanalys för skapa mer realistiska 

livscykelkostnader och tillförlitlighetsmodeller 

c) undersöka nya konstruktionsmetoder för att ersätta/byta ut föråldrad infrastruktur 

d) undersöka mättekniker (tillståndsbedömning) som antingen kompletterar eller ersätter 

existerande undersökningsmetoder 

e) utveckla förvaltningsverktyg som tar hänsyn till livscykelberäkningar för både miljö- och 

ekonomipåverkan (LCA och LCC analyser). 

 

  



MAINLINE utgjordes av ett konsortium med ledande järnvägsförvaltare, byggföretag och 

forskare från hela Europa. Deltagarna bidrog även med kunskap och erfarenheter från andra 

branscher som kan bidra till att förbättra järnvägssektorn. Bidraget från MAINLINE kommer 

utgöras av ett förlängt användande av den befintliga infrastrukturen genom att tillämpa nya 

teknologier som bygger på livscykelanalyser och livscykelkostnader. Trots att MAINLINE 

fokuserar på särskilda tillgångar, t.ex. stålbroar, spår och spårväxlar, så kommer erfarenheterna 

och verktygen att kunna användas inom en rad andra områden. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Vid en ranking av World Economic Forum 2015 hamnade Sverige på en icke hedrande 19:e plats 

gällande kvaliteten på järnvägsinfrastruktur, Global Competitiveness Report (2015). Japan 

rankades på första plats och våra grannländer Finland, Danmark och Norge placerade sig på 5:e, 

20:e respektive 36:e plats. Sverige är således långt bort från den stolta järnvägsnation som de var 

under 1800-talet. Ett stort problem är att underhållet av den befintliga järnvägsinfrastrukturen 

blivit eftersatt och därför leder till stora störningar i järnvägstrafiken. Nationella och 

internationella utredningar har även visat att stora satsningar behöver göras inom 

järnvägssektorn, både för att höja standarden på den infrastruktur som redan finns på plats, men 

även för att bygga ut och därmed öka den totala kapaciteten. En förbättrad järnvägskapacitet 

hänger i sin tur ihop med målen om att minska utsläppen inom transportsektorn och möta de 17 

hållbarhetsmål som godkändes av FN:s 193 medlemsländer på mötet i New York i augusti 2015, 

FN (2015), samt de klimatmål som diskuterades på klimatmötet i Paris i december 2015, COP21 

(2015).  

 

Det Svenska järnvägsnätet på över 11000 kilometer ägs till största delen av staten, ca 90 %. 

Under de senaste 20 åren har stora investeringar genomförts, värdet har vuxit snabbare än både 

BNP och trafikmängd. Men, underhållet släpar efter och konsekvenserna har varit riksnyheter 

under de senaste åren med förseningar och inställda persontåg, speciellt under vintertid. Utöver 

detta har även godstrafiken svårt att konkurrera med annan markburen transport som t.ex. 

långtradare. 

 

Trafikverket har för närvarande högsta prioritet på åtgärder inom drift, underhåll och 

nyinvesteringar för att möta de nya kraven på järnvägsinfrastrukturen samt förebygga de 

problem som redan förekommer. Det eftersatta underhållet tillsammans med hållbarhetskraven 

(bärförmåga, reducerade utsläpp, om- och tillbyggnad, livslängd etc.) skapar nya 

affärsmöjligheter för innovativa bolag som skapar teknologier, metoder, system för att lösa de 

många utmaningar som infrastrukturägarna står inför. 

 

Under de senaste 15 åren har ett flertal forskningsprojekt genomförts i Sverige och i Europa. 

Exempel på detta är Sustainable Bridges 2004-2008, Innotrack 2006-2010, D-rail 2011-2014, 

och MAINLINE 2011-2014. Sustainable Bridges (2008) var ett EU finansierat projekt som 

bedömde möjligheterna hos befintliga järnvägsbroar att möta framtida krav avseende kapacitet 

och tillgänglighet. Projektet behandlade även metoder och system för att uppgradera 

järnvägsbroar i de fall kraven inte skulle uppnås. Scenariot som beskrevs fram till 2020 var ökad 

kapacitet för högre laster samt att större krafter behövde absorberas till följd av längre och 

snabbare tåg samt blandad trafik. Alla brotyper undersöktes inom projektet. Detta projekt har 

delvis återrapporteras till SBUF via exempelvis projekten 11459, 11716, 11854 och 12003. 

 

Det senaste EU-finansierade projektet, MAINLINE (2014), hade som mål att utveckla metoder 

och verktyg som bidrar till ett förbättrat järnvägssystem genom att ta hänsyn till 

infrastrukturernas hela livslängd, exempel på anläggningar/konstruktioner som omfattades var 

tunnlar, broar, spår, växlar, grundläggning etc.  

 

I dagsläget finns resultaten från MAINLINE tillgängligt i relativt omfattande rapporter skrivna 

på engelska. Det finns således stor potential i de redan utvecklade metoderna att tillämpas av 
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aktörer verksamma inom järnvägssektorn. Dock är inte resultaten och materialet tillgängliga att 

tillämpas för den svenska byggbranschen på ett enkelt sätt. 

 

1.2 Syfte 

Syftet med detta projekt var att systematiskt tillvarata erfarenheter och resultat från MAINLINE 

och synliggöra den för den svenska byggsektorn. Målsättningen för MAINLINE var att förbättra 

nuvarande metoder och även utveckla nya metoder för underhåll, reparationer och utbyte av 

åldrande infrastruktur. Dessutom fokuserades en stor del av insatserna på att minska de totala 

livscykelkostnaderna och miljökonsekvenserna för infrastruktur genom att öka deras tekniska 

livslängd.  

 

Resultaten från MAINLINE innefattar nya och förbättrade metoder för underhåll, reparation, 

förstärkning och utbyte av befintlig järnvägsinfrastruktur. Med hjälp av det nya 

utvärderingsverktyget får infrastrukturförvaltare en bättre bas för att planera järnvägens 

underhåll utifrån åtgärdernas driftpåverkan, kostnader och miljöeffekter. 

 

1.3 Metodik 

Projektet har genomförts i samspel med aktiviteterna i MAINLINE och denna sammanställning 

har utarbetats efter MAINLINEs avslutande. De resultat och erfarenheter som presenterats i 

MAINLINE har analyserats och sammanfattas i denna rapport med fokus på de svenska 

behoven. De svenska behoven identifierades bland annat genom intervjuer med svenska 

infrastrukturägare. 
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2 MAINLINEs struktur 

2.1 Generellt 

MAINLINE var ett treårigt forskningsprojekt (2011-2014) som finansierades av EUs sjunde 

ramprogram med målsättningen att effektivisera järnvägsutnyttjandet i Europa. Projektnamnet 

MAINLINE var en förkortning av den engelska projektbeskrivningen: MAINtenance, renewal 

and Improvement of rail transport iNfrastructure to reduce Economic and environmental 

impacts.  

 

Utgångspunkten för projektet bestod i att kraven på järnvägstransporter i Europa förväntas öka 

under de närmaste decennierna. Den största delen av tillväxten kommer att upptas av det 

befintliga järnvägsnätet och dess tillhörande infrastruktur som i många fall består av föråldrade 

konstruktioner. Ett högre utnyttjande leder i sin tur både till ett ökat slitage och ett minskat 

tidsutrymme för underhålls-, reparations- och förbättringsarbeten. De åtgärder som utförs på den 

befintliga infrastrukturen måste även ta hänsyn till begränsade ekonomiska resurser och anpassas 

för minsta möjliga miljöpåverkan. Det betyder att det finns ett behov att utveckla nya metoder 

för att anpassa järnvägen till de nya förutsättningarna och samtidigt behövs verktyg som upplyser 

beslutsfattarna om de olika metodernas ekonomiska och miljömässiga konsekvenser. Tanken 

med MAINLINE var att behandla samtliga punkter i en serie av sammanlänkade delprojekt 

(work packages, WP). Ett riktmärke var att dessa delprojekt skulle generera årliga besparingar på 

300 miljoner euro för hela Europa samtidigt som de miljömässiga belastningarna reduceras.  

 

Huvudmålet för hela MAINLINE projektet var att utveckla metoder och verktyg som bidrar till 

att förbättra järnvägens infrastruktur på ett mer kostnadseffektivt sätt, baserat på ett utökat 

livscykeltänkande. För att strukturera arbetsgången definierades fem delmål: 

 

 Förbättrade metoder för att utvärdera och öka livslängden på befintliga konstruktioner 

utan att deras säkerhet påverkas. (WP1) 

 Ökad förståelse för skade- och nedbrytningsmekanismer för att kunna minska deras 

negativa effekter på befintliga och nya konstruktioner. Arbetet resulterade i förbättrade 

modeller för nedbrytning och strukturanalys som kan användas för att förbättra 

precisionen i livscykelanalysen. (WP2)  

 Identifiera och implementera nya kostnadseffektiva metoder och arbetsprocedurer för 

utbyte eller förnyelse av gamla konstruktioner. Metoderna bör dessutom ta hänsyn till 

logistiska och operativa begränsningar, samt politiska miljörestriktioner för ett växande 

järnvägsnät. (WP3) 

 Identifiera och analysera nya teknologier och mätmetoder som kan användas för 

tillståndsbedömning och utvärdering av befintlig järnvägsinfrastruktur. (WP4) 

 Utveckla ett verktyg som utifrån ett livscykelperspektiv kan beräkna kostnader (LCC) 

och miljöpåverkan (LCA) för underhåll, förstärkning och utbyte av räls och infrastruktur. 

Verktyget ska baseras på aktuella riktlinjer för underhåll och ta hänsyn till rådande 

trafiksituation för varje objekt. (WP5) 
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Resultaten från MAINLINE innefattar nya och förbättrade metoder för underhåll, reparation, 

uppgradering och utbyte av befintlig järnvägsinfrastruktur. Med hjälp av det nya 

utvärderingsverktyget får infrastrukturförvaltare en bättre bas för att planera järnvägens 

underhåll utifrån åtgärdernas driftpåverkan, kostnader och miljöeffekter. I Figur 1 visas 

strukturen och samspelet mellan de olika delprojekten inom MAINLINE.  

 

 

 

Figur 1. Projektstruktur och samspel för delprojekten inom MAINLINE, ML-D7.2 (2014). 

 

 

 

2.2 Projektdeltagare 

I MAINLINE ingick 19 partners från 11 Europeiska länder och deltagarna var utvalda för att ge 

en bred blandning av kompetens och erfarenhet. Representanter fanns från både förvaltarsidan, 

byggsektorn, industrin och akademin. Nedan presenteras en lista med samtliga projektdeltagare. 

 

1. International Union of Railways (FR) UIC 

 

 
 



5 

2. Network Rail Infrastructure Limited (UK) NR 

 

 
 

3. COWI (DK) COWI 

 

 
 

4. University of Surrey (UK) SURREY 

 

 
 

5. TWI Ltd (UK) TWI 

 

 
 

6. University of Minho (PT) UMINHO 

 

 
 

7. Luleå tekniska universitet (SE) LTU 

 

 
 

8. TCDD (TR) TCDD 

 

 
 

9. Deutsche Bahn AG (DE) DB 

 

 
 

10. MÁV Magyar Államvasutak Zrt (HU) MAV 
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11. Universitat Politècnica de Catalunya (ES) UPC 

 

 
 

12. Graz University of Technology (AT) TUGraz 

 

 
 

13. DAMILL AB (SE) DAMILL 

 

 
 

14. COMSA EMTE (ES) COMSA 

 

 
 

15. TRAFIKVERKET (SE) TRV 

 

 
 

16. CEREMA (FR) CEREMA 

 

 
 

17. ARTTIC (FR) ARTTIC 

 

 
 

18. Skanska a.s (CZ) SKANSKA 

 

 
 

19. Jacobs/SKM (UK) Jacobs/SKM 
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2.3 Sammanfattning av delprojekten 

WP 1 – Ökad livslängd – LTU, Sverige 

Huvudsyftet med detta delprojekt var att tillämpa nya teknologier och metoder för att öka 

livslängden på befintlig äldre infrastruktur. Arbetet i WP1 pågick i 36 månader och utmynnade i 

fyra delrapporter: D1.1 Branschundersökning av nya teknologier för att förlänga livslängden på 

gammal järnvägsinfrastruktur, D1.2 Metoder för utvärdering av gammal järnvägsinfrastruktur, 

D1.3 Nya teknologier för att förlänga livslängden på gammal järnvägsinfrastruktur, och D1.4 

Handbok för tillämpning av nya teknologier för ökad livslängd på gammal järnvägsinfrastruktur. 

Handboken som presenterades i D1.4 baserades på arbetet och resultaten från de övriga tre 

delrapporterna och fokuserade på två huvudaktiviteter: tillståndsbedömning samt 

reparation/förstärkning. 

 

WP 2 – Nedbrytningsmodeller – Surrey, Storbritannien 

Målet för arbetet inom WP2 var att utveckla förbättrade och realistiska modeller för nedbrytning 

och prestanda i befintlig järnvägsinfrastruktur. Modellerna ska fungera som ett stöd för förvaltare 

vid analyser av bland annat livscykelkostnader, miljöpåverkan och säkerhet. Utifrån vetenskaplig 

och teknisk förkunskap, samt för tillgänglig mätdata specificerades fem fokusområden: 

Skärningar (jord och berg), Stålbroar, Tunnlar, Spår (komplett överbyggnad) och spårväxlar och 

Stödmurar. Arbetet rapporterades i fyra delrapporter: D2.1 Specificering av nedbrytning och 

prestanda för utvalda tillgångar, D2.2 Modelleringstekniker för nedbrytning och interventioner, 

D2.3 Tidsberoende prestandaprofiler, och D2.4 Validering av prestandaprofiler i fältförsök. 

 

WP 3 – Utbyte av föråldrad infrastruktur – DB, Tyskland 

Arbetet i WP3 inleddes med en branschinventering av befintliga metoder som använd vid utbyte 

av föråldrad eller skadad järnvägsinfrastruktur i Europa. Målet var att utifrån ett kostnads- och 

tidsperspektiv identifiera och analysera metoder och logistik som tillämpas vid dessa utbyten. 

Stor vikt lades även på metodernas totala ställtider, miljöpåverkan, svårigheter vid 

implementeringen, störningar på det normala trafikflödet och framtida underhållsbehov. I 

anslutning till WP3 levererades fyra delrapporter: D3.1 Branschinventering av metoder för 

produktion och utbyte av järnvägsinfrastruktur, D3.2 Metoder för brobyten, D3.3 Utveckling av 

nya metoder för byte av spårväxlar och korsningar, och D3.4 Handbok för utbyte av föråldrad 

järnvägsinfrastruktur. 

 

WP 4 – Mätteknik – MÁV, Ungern 

Målet för WP4 var att identifiera och förbättra de metoder och tekniker som idag används för att 

mäta och utvärdera prestandan på befintlig järnvägsinfrastruktur. Första steget handlade om att 

klargöra vilken typ av indata som dagens avancerade nedbrytningsmodeller behöver för att 

kunna generera tillförlitliga resultat. Därefter handlar det om att finna mättekniker som på ett 

kostnadseffektivt sätt kan generera de eftersökta parametrarna. Tanken var att kombinera 

avancerade mätningar och nedbrytningsmodeller för att på ett enkelt och systematiserat sätt 

kunna rikta in järnvägsförvaltningen på ett livscykelperspektiv. Tre delrapporter ingick i WP4: 

D4.1 Utvärdering av nuvarande mättekniker och utvärderingsmetoder utifrån aktuella 

nedbrytningsmodeller, D4.2 Lösningar för kompabilitetsbroblem mellan mätteknik/utvärderings-

system och nedbrytningsmodeller, och D4.3 Fallstudier av mätteknik och utvärderingsmetoder. 
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WP 5 – Förvaltning av infrastruktur utifrån LCC och LCA – NR, Storbritannien 

Det centrala resultatet i MAINLINE var WP5. I WP5 skapades ett livscykelanalys-verktyg 

(LCAT – Life Cycle Assessment Tool) som kan jämföra olika strategier för underhåll/utbyte av 

spår och infrastruktur utifrån ett livscykelperspektiv. Målet var att verktyget skulle kvantifiera 

direkta kostnader, tillgänglighet (kostnader för förseningar, brukarkostnader, nyttan av 

uppgraderingen, mm.), samt miljöpåverkan och dess indirekta kostnader. Utöver kostnader och 

miljökonsekvenser tar verktyget hänsyn till lägsta tillåtna säkerhetsnivåer. WP5 genererade sju 

delrapporter: D5.1 Utvärdering av förvaltningsverktyg för järnvägsinfrastruktur, D5.2 

Utvärdering av verktyg och metoder för tillgångars miljöprestanda, D5.3 Rekommenderat format 

för LCAT, D5.4 Föreslagen metodik för LCAT, D5.5 Prototyp av ett LCAT, D5.6 

Verifieringsrapport, och D5.7 Manual till ett LCAT för järnvägsinfrastruktur: stålbroar, spår och 

jordskärningar. Figur 2 illustrerar arbetsprocessen och samspelet mellan de olika delprojekten 

som styrde utformningen av projektets LCAT.  

 

WP 6 – 8 – Informationsspridning, Projektledning och Koordinering – UIC, Frankrike 

Arbetet i WP6-8 utfördes av projektkoordinatorn för MAINLINE, UIC. En hemsida upprättades 

på adressen www.mainline-project.eu. På hemsidan fanns även en projektportal för hantering av 

dokument och intern information. Under genomförandefasen uppdaterades sidan kontinuerligt 

med information och nyheter om projektets framskridande. Resultaten från MAINLINE har 

redovisats vid ett flertal internationella konferenser och de viktigaste delrapporterna är allmänt 

tillgängliga på projektets hemsida.  

 

 

 

 

Figur 2. Arbetsprocess och samspel mellan delprojekt i MAINLINE, ML-D7.2 (2014). 

 

  

http://www.mainline-project.eu/
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3 Förväntade svenska järnvägsbehov 

3.1 Inledning 

Broar definieras i Sverige som byggnadsverk med en teoretisk spännvidd på minst 2 meter och 

med avsikten att leda trafik över ett lägre placerat hinder. En bro är konstruerad för att bära en 

särskilt angiven trafiklast under sin tekniska livslängd, normalt 40, 80 eller 120 år, då den ska 

kunna nyttjas för sin avsedda funktion med normalt underhåll. Som underhåll räknas åtgärder för 

att vidmakthålla konstruktionens standard och under denna definition ingår även inspektioner. 

Alla underhållsåtgärder på befintliga broar ska minst dimensioneras för en trafiklast som är lika 

stor som den aktuellt tillåtna och vid förbättringsåtgärder som avser att förbättra brons funktion 

bör dimensioneringen omfatta de ökade trafiklaster som bedöms uppkomma inom de närmaste 

20 åren. Trafikverket (2015) ställer krav på att broar och tunnlar utformas på ett sådant sätt att 

drift och underhåll av alla komponenter underlättas och dessutom ska drift- och underhållsplaner 

finnas för alla broar och tunnlar.  

 

Trafikverket är förvaltare av mer än 4000 järnvägsbroar i Sverige, varav ungefär 80 % är 

betongbroar och resterande 20 % är stål- eller kompositbroar. Betongbroarnas överbyggnad kan 

antingen vara direkt integrerad med underbyggnaden (rambroar) eller upplagd ovanpå en separat 

underbyggnad. I Europa ungefär två tredjedelar av alla järnvägsbroar över 50 år gamla och i 

Sverige är andelen ungefär en fjärdedel för samma ålderskategori med ca 3 % broar över 100 år. 

En viktig sak att ha i åtanke är underbyggnaden kan i många fall vara betydligt äldre än 

överbyggnaden på grund av tidigare brobyten. Överbyggnaderna har ofta en högre utnyttjande-

grad och utsätts därmed för ett högre slitage. Dessutom är överbyggnader normalt lättare att byta 

ut vilket gjort att många underbyggnader återanvänts när överbyggnaderna bytts ut.  

 

En tunnel definieras som en för trafik anordnad passage som omges av berg, jord, vatten eller 

konstruktioner och som mynnar ut i dagen, förbinder utrymmen under mark med varandra eller 

förbinder två sidor i dagen med varandra. Ungefär 65 % av de svenska tunnlarna är bergtunnlar 

som förstärkts med sprutbetong, men det förekommer även tunnlar i stål eller helt i betong som 

konstruerats för att skydda järnvägen från snöskred. Den senare delen utgör ungefär 5 % av det 

totala svenska tunnelbeståndet (m) och en något mindre andel utgörs av tunnlar som endast 

förstärkts med bergbultar. I likhet med broar, ska alla förbättringsåtgärder av vägtunnlar 

dimensioneras för minst den trafiklast som förväntas inom de närmaste 20 åren och 

underhållsåtgärder ska dimensioneras för den aktuella trafiklasten. En tunnel ska dessutom 

utformas så att vatteninläckning som påverkar tunnelns funktion eller omgivning minimeras. 

Risken för skador eller olyckor på grund av frysning eller isbildning ska även minimeras för 

både nya och befintliga tunnlar. Vid planering av nyproduktion eller åtgärder för bro- eller 

tunnelförbindelse ska en analys av livscykelkostnaderna göras och Trafikverket (2015) 

rekommenderar att det alternativ som ger den lägsta livscykelkostnaden ska väljas i normalfallet.   

 

I miljöhänseende ska broar och tunnlar utformas på ett sådant sätt att minsta möjliga 

miljöpåverkan uppstår i ett livscykelperspektiv. Därför ska material och komponenter med låg 

energianvändning och klimatpåverkan ur ett livscykelperspektiv prioriteras. Användning av 

miljö- och hälsofarliga material och kemiska produkter ska undvikas, risken för förorening av 

mark och vatten ska minimeras, och utsläpp av luftföroreningar ska hållas på en låg nivå i alla 

skeden. Vid byggande och användning ska risken för buller, stomljud och vibrationer minimeras. 

Nya broar och tunnlar ska anpassas till det omkringliggande landskapet och utformas så att de 

t.ex. inte utgör ett vandringshinder för fiskar eller andra vattenlevande organismer. Åtgärder på 

broar som anses nationellt eller regionalt bevarandevärda (statliga byggnadsminnen, av 

Trafikverket särskilt utpekade broar (se t.ex. Vägverket 2005 eller Ahlberg och Spade 2001) och 
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och broar upptagna i den s.k. Kolmska broinventeringen, Kolm (1961)) ska dessutom projekteras 

så att brons kulturhistoriska värden beaktas och tillgodoses. 

 

 

3.2 Aktuella och förväntade problem 

3.2.1  Broar 

Brorelaterade problem kan uppdelas på manga olika sätt. En vanlig uppdelning är att studera 

över- och underbyggnader separat. Överbyggnader indelas lämpligen i olika byggmaterial, d.v.s. 

betong, stål och betong-stål kompositer. Defekter kan bland annat leda till en försämrad funktion 

och i värsta fall sjunker säkerheten för tågresenärer och miljön runt bron försämras. Allvarliga 

skador leder normalt till ett behov av förebyggande åtgärder som: 

 

• Utökad inspektion och övervakning 

• Hastighetsbegränsningar i trafiken 

• Lastrestriktioner 

 

 

Vid allvarliga skador på en bro behövs ibland totalstopp i trafiken för att kunna säkerställa 

funktionen genom tillfälliga eller permanenta reparationslösningar. Gemensamt för merparten av 

skador på broar är att kostnaderna riskerar öka drastiskt ifall problemen inte upptäcks i ett tidigt 

skede. Tidigt upptäckta problem leder inte bara till billigare reparationer, trafikstörningarna blir 

också mindre då åtgärderna kan planeras mer effektivt. 

 

Betongbroar kräver normalt relativt lite underhållsåtgärder men utsätts för ett antal 

nedbrytningsmekanismer som bör tas hänsyn till. Ett vanligt men mindre kritiskt problem är 

skrap- och kollisionsskador på brons undersida från högt lastade långtradare, t.ex. överlastade 

timmerbilar. Stödsättningar är ett problem som ökar i takt med att trafiklasterna ökar, inte minst 

där överbyggnaderna bytts ut. Tjockleken på ballastlagret påverkas av de spårjusteringar som 

görs över tid och resulterar i en tjockleksökning och ökade permanenta laster på framförallt 

betongbroar. Under de senaste åren har några misstänkta alkali-kisel reaktioner dykt upp. 

Ytterligare problem som förekommer i varierande grad är: korroderad armering, frostavflagning 

och teoretiskt bristande utmattningskapacitet. Korroderad armering ger efter en tid upphov till 

missfärgningar och betongspjälkning. Få problem har rapporterats för förspända betongbroar, 

men det råder en ökande osäkerhet gällande skicket på gamla spännkablar och aktuella 

kvarvarande spännkrafter. 

 

Ommålning är en del i stålbroars normala underhåll och ska utföras innan stålet börjar korrodera 

och tvärsnittet förlorar sin bärförmåga. Broar byggda innan ca 1960-talet tenderar att innehålla 

stål med låg brottseghet vilket påverkar beteendet vid belastning. Utmattningsproblem har 

upptäckts vid inspektioner och kontrollberäkningar. Skador som beror på utmattning uppstår ofta 

i anslutning till detaljer såsom avstyvningar och infästningar. Utmattningsskador kan också 

uppstå i anslutning till andra typer av skador, t.ex. korrosion och andra materialskador.  

 

Kompositbroar tillhör normalt det yngre brobeståndet, men ett problem som dykt upp under de 

senaste åren är osäkerheter kring de tidiga broarnas kompositverkan och hållbarhet. I övrigt är 

skadeorsakerna likande de för rena betong- eller stålbroar. 
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Underbyggnader uppvisar en variation av problem som till stor del beror på konstruktionstyp, 

miljöfaktorer och lasthistorik. Sättningar, vridningar och förskjutningar är vanliga problem som 

ofta orsakas av omfattande lastökningar eller bristande grundbärighet på grund av till exempel 

översvämningar och höga vattenflöden. Många aktuella klimatprognoser pekar på ett mer 

extremt väder med skyfall och höga vattenflöden som orsakar ökade problem i form av 

bortspolning av material, erosion och jordskred. Betongfundament berörs även av samma 

skademekanismer som överbyggnader i betong. 

 

 

3.2.2 Tunnlar 

Tunnlar kan delas upp i inklädda tunnlar som förstärkts med inklädnad och tunnlar utan 

inklädnad. De tunnlar som saknar inklädnad har däremot ofta någon sorts förstärkning i form av 

till exempel bergbultar eller ett dräneringssystem för att leda bort vatten. Inklädda tunnlar kan 

antingen vara i direktkontakt med det omgivande materialet eller ha en luftspalt mellan 

tunnelinklädnad och berg. Direktkontakt innebär i regel att inklädnaden har en bärande funktion, 

framförallt där tunneldragningen görs i dåligt berg eller jord, och innebär tjockare väggar och 

högre krav på utförandet. I de fall där det förekommer ett avstånd mellan inklädnad och berg har 

konstruktionen oftast en skyddande funktion och består av en tunnare vägg som ska skydda 

spåret mot bergutfall och förhindra problem med is. 

  

För tunnlar är vatteninträngning ett stort problem, framförallt när vattnet har möjlighet att frysa 

och orsaka följdskador. Vattenläckage kombinerat med kalla temperaturer kan bland annat leda 

till formering av stora isformationer som utgör en fara för trafikanterna och riskerar att leda till 

uppsprickning och separering av eventuell sprutbetong. Utfall av berg och betongspjälkning 

förekommer och kan orsaka en del störningar på trafiken. Förstärkningsbultar orsakar problem i 

samband med korrosion, men skillnader bör göras mellan lättdetekterad ändkorrosion i 

bulthuvud och mer svårupptäckt korrosion av bultens dolda delar. 

 

Skador i bärande tunnlar beror till stor del på vilket material som används. Betongkonstruktioner 

kan drabbas av armeringskorrosion, frostsprängning och vattenläckage som bland annat kan leda 

till en separering mellan inklädnad och omgivande material. Övriga tunnelmaterial har 

motsvarande problem som är typiska för materialet. Skyddande tunnlar kan dessutom skadas av 

bergutfall.  

 

Bergtunnlar utan inklädnad kan också drabbas av bergutfall som riskerar att skada både trafik 

och tunnelinstallationer. Vatten kan leda till stabilitetsproblem på banan, uppkomst av farliga 

isformationer och orsaka skador på elektriska system och komponenter. Bultkorrosion är ett 

vanligt problem. 

 

Tunnelproblemen kan orsaka störningar i trafiken i form av införda hastighetsbegränsningar eller 

avstängningar fram till att problemen åtgärdats, antingen temporärt eller permanent. 
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3.3 Förvaltningsstrategier 

I takt med att den svenska infrastrukturen blivit allt äldre har transportsektorn vuxit. Under de 

senaste 25 åren har till exempel järnvägens persontransporter ökat med 75 % och Trafikverket 

har i sin kapacitetsundersökning förutspått stora transportökningar fram till år 2050, se Tabell 1. 

Den ökade trafikintensiteten leder bland annat till ett ökat slitage och en snabbare nedbrytning av 

den befintliga infrastrukturen. Nedbrytningsmekanismerna uppdelas normalt efter dess 

verkningssätt som kemisk-, biologisk eller fysisk nedbrytning och förutom trafikintensiteten så 

påverkas förloppet även av kvaliteten på utfört arbete. En strategi som kan användas för att 

fördröja nedbrytningen är förebyggande underhåll, till exempel genom att hålla vegetation borta, 

säkerställa en god dränering, skydda utsatta ytor och täta eventuella sprickor (Silfwerbrand, 

2005). Trafikverket spenderar enligt Silfwerbrand (2010) ungefär 10-15 % av sin 

underhållsbudget på förebyggande åtgärder medan resterande del läggs på korrigerande åtgärder, 

reparationer och ombyggnationer.  

 

 

Tabell 1. Prognostiserat persontransportarbete 2006 och 2050 (Miljoner personkilometer per år). Källa: 

Kapacitetsutredningen, Trafikverket. 

Transportmetod 2006 2050 Ökning 

Bil 89 189 149 206 67 % 

Spårtrafik 14 476 26 007 80 % 

Buss 10 423 11 982 15 % 

Inrikesflyg 3 074 5 883 91 % 

Gång och cykel 3 786 4 604 22 % 

Totalt transportarbete 120 948 197 682 63 % 

 

 

Prognoser har under senare tid fått allt större inflytande i många länders förvaltningsstrategier 

som en del i deras tillståndsbaserade underhållsprogram. Metoderna som används för att ställa 

dessa prognoser kan bygga på direkta mätdata, men det behövs även beslutsregler och 

beräkningsmodeller för att kunna avgöra till exempel en nedbrytningstakt. Därför finns det ett 

stort behov av att dels känna till vilka typer av nedbrytningsmekanismer som verkar på 

järnvägens infrastruktur och dels känna till deras verkan. Galar et al. (2015) förespråkade 

användandet en hybridmodell som kombinerar t.ex. mätdata och beslutsmodeller för att rendera 

ett mer komplett informationsflöde som eventuellt gör det lättare att upptäcka problem. 

Hybridmodellerna kan även användas vid bedömning av infrastrukturtillgångarnas återstående 

bruksliv (RUL, Residual Useful Life) för att optimera förvaltningen utifrån ett 

livscykelperspektiv. Fördelarna med att ställa prognoser som en del i förvaltningsstrategin är 

många. Bland annat kan säkerheten förbättras, det blir enklare att planera och utföra arbete, 

underhållet kan schemaläggas, underhållskostnaderna minskar och eventuella trafikstopp kortas 

ner.  
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I Regeringens proposition 2012/13:25 föreslog Näringsdepartementet (2012) att 522 miljarder 

kronor ska investeras i den statliga transportinfrastrukturen för perioden 2014-2025 och de 

ekonomiska ramarna, samt en nationell trafikslagsöverskridande plan för utveckling av 

transportsystemet fastställdes i ett regeringsbeslut 2014, se Näringsdepartementet (2014). Ett av 

huvudmålen var att säkerställa att transportsystemet kan svara upp mot nuvarande och framtida 

krav på hållbarhet och för att göra det varaktigt robust. De åtgärder som prioriteras ska vara 

samhällsekonomiskt effektiva, bidra till begränsad klimatpåverkan och optimal användning av 

transportsystemet samt till att uppfylla de transportpolitiska målen. En rekommendation var att 

utöka budgeten för viktig infrastruktur med 20 % och inrikta fokus framförallt på underhåll och 

optimerad användning av befintlig infrastruktur genom bland annat uppgradering. Som ett steg i 

processen reviderade Trafikverket (2014) sin drift- och underhållsstrategi med ett tydligt fokus 

på långsiktig hållbarhet och kostnadseffektivitet. 

 

Trafikverket (2012) pekade i sin kapacitetsundersökning på att underhåll och reinvesteringar 

inom befintligt transportsystem anses vara en grundläggande förutsättning för att reducera 

sårbarheten och använda transportsystemet effektivt. Åtgärderna de föreslog för att minska 

effekten av störningar kan sammanfattas som: 

 
• Förebygg störningar genom att optimera intervall för underhåll och reinvestering.  

• Tillämpa förebyggande underhåll och reinvesteringar med jämna intervall – en viktig 

förutsättning för att samhällsekonomiskt effektivt skapa ett robust transportsystem.  

• Minska effekten av störningar genom avhjälpande åtgärder.  

• Tillämpa effektiva åtgärder i syfte att snabbt avhjälpa störningar vid oförutsedda händelser.  

• Utför kapacitetshöjande åtgärder i befintligt system.  

• Minska känsligheten för störningar genom kapacitetshöjande trimningsåtgärder i befintligt 

transportsystem.  

 

 

Intervjuer med svenska Trafikverket, norska Jernbaneverket och finska VR gjordes i 

MAINLINE för att kartlägga de olika ländernas förvaltningsstrategier, ML-D1.1 (2013). En 

uppdelning gjordes med avseende på underhåll/förstärkning, utbyte av föråldrad infrastruktur, 

tillståndsbedömning och livscykel-analyser. Resultaten sammanställs i Tabell 2-5 nedan. 
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Tabell 2. Underhåll och förstärkning av broar i Norden, ML-D1.3 (2013). 

  Sverige 
TRV 
 

Norge 
JBV 
 

Finland 
VR 
 

Har ni introducerat några nya tekniker eller 
produkter inom följande underhållsområden 
under de senaste 10 åren? 

 Ja Ja Ja 

Vattenskydd  Ja Ja Ja 

Målning/korrosionsskydd  Ja  Ja Ja  

Lager och leder  Nej Ja Nej 

Hur många broar förväntar ni er att förstärka 
under de kommande 10 åren? 

 10 5 10  

Använder ni er av fiberkompositer (FRP) vid 
förstärkning av betong- eller stålbroar? 

 Några fall Nej Nej 

Använder ni era av något kommersiellt 
förstärkningssystem på murade broar?  

 Nej Ja  Nej 

 

 

 

Tabell 3. Utbyte av föråldrad infrastruktur i Norden, ML-D1.3 (2013). 

  Sverige 
TRV 
 

Norge 
JBV 
 

Finland 
VR 
 

Hur många broplattor förväntar ni er att byta ut 
inom 10 år? 

 
50+ ? 5-10 50 

Hur många hela broar förväntar ni er att byta ut 
inom 10 år? 

 
70+ ? 50-100 100 

Ungefär hur många procent av brobytena beror 
på: 

 
   

Kapacitet eller tillstånd?  100+ ?  ≈0 Ja 

Förändrade förutsättningar  
(högre hastigheter, fler spår, mm)? 

 
? - Ja 

     
Har ni introducerat några nya metoder eller 
tekniker inom följande områden under de 
senaste 10 åren: 

 
  

Nej  
 

Tillverkning?  ? Ja Nej 

Installation?  ? Ja Nej 
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Tabell 4. Tillståndsbedömning av broar i Norden, ML-D1.3 (2013). 

  Sverige 
TRV 
 

Norge 
JBV 
 

Finland 
VR 
 

Kompletteras rapporter från visuella 
rutinundersökningar med fotografier? 

 Ja Ja Ja 

Använder ni mätningar/instrumentering i era 
rutinundersökningar? 

 Nej Nej Nej 

Använder ni icke-förstörande provningar som en 
del av en rutinundersökning? 

 Nej Nej Nej 

 
    

Gör ni mätningar/instrumenterar bron för att 
utvärdera specifika frågor och i så fall hur långa? 

 Sällan Ja Ja 

Kortare än 1 vecka  Ja Sällan Ja 

Upp till 1 år  Ja Ja Ja 

Kontinuerliga mätningar  Ja Ja. Ja 

Använder ni fjärrmätningar?  Ja Inte ännu Nej 

Om ja,  
Bearbetas data innan den skickas iväg? 

 
Ja - Nej 

     

Använder ni era v icke-förstörande provning för 
att utvärdera specifika egenskaper? 

 Ja Ja Ja 

 

 

 

Tabell 5. Strategier för att utföra livscykelanalyser, ML-D1.3 (2013). 

  Sverige 
TRV 
 

Norge 
JBV 
 

Finland 
VR 
 

Gör ni kostnadsjämförelser för vanliga 
underhållsåtgärder, t.ex. LCC eller 
nuvärdesmetoden? 

 

Ja  Nej Ja, LCC 

Gör ni kostnadsjämförelser för era 
renoveringsprojekt, t.ex. LCC eller 
nuvärdesmetoden? 

 

Ja Nej Ja, LCC 

Om ja, vilken sorts verktyg använder ni…      

Kommersiellt 
 

- - Nej 
 

Egenutvecklat 
 

BaTMan - Ja 
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Gör ni miljöbedömningar (LCA) för era 
underhållsåtgärder?  

Nej Nej Ibland 

Gör ni miljöbedömningar (LCA) för era 
renoveringsprojekt?  

Nej Nej Ibland 

Om ja, utvärderar ni projektens CO2-utsläpp? 
 

- - Nej 

Endast för byggprocessen  - - Nej 

“Vagga-till-grav”  - - Nej 

Om ja, vilken sorts verktyg använder ni…      

Kommersiellt  - - Nej 

Egenutvecklat  - - Nej 

 

  



17 

4 MAINLINEs resultat 

4.1 Ökad livslängd (WP1) 

Idag finns ett begränsat utbud av mer eller mindre accepterade metoder för att förlänga den 

tekniska livslängden på befintlig järnvägsinfrastruktur. Under de senaste åren har några av de 

befintliga metoderna fortsatt att förbättras samtidigt som några nya teknologier utvecklats. För 

att avgränsa projektet gjordes en tidig bedömning att tillståndsbedömning och reparationer/ 

förstärkningar hade den största potentialen att öka livslängden på järnvägens infrastruktur. 

Arbetet i WP1 delades därför in i tre delar: (1) Undersökning av förväntade behov, (2) 

Förstärknings- och reparationsmetoder och (3) Metoder för tillståndsbedömning. 

 

4.1.1 Förväntade behov 

WP1 startade med en inventering av de kommande behoven för det Europeiska järnvägs-

systemet. Inventeringen bestod av frågeformulär som skickades ut till de olika ländernas 

förvaltare för att kartlägga hur järnvägsbeståndet förvaltas idag och vilka åtgärder och behov 

som förväntas uppkomma inom de närmaste 10 åren. En sammanställning av förstärknings- och 

utbytesbehovet för järnvägsbroar i Europa visas i Tabell 6. Sammanställningen baseras på 

resultaten från de 12 förvaltare som svarade på frågorna i MAINLINEs enkätundersökning och 

har dessutom kompletterats med ytterligare 6 länder som deltog i det tidigare broprojektet 

Sustainable Bridges, SB-D1.2 (2004). Eftersom behovet av förstärkning eller utbyte inte 

undersöktes för andra länder har uppskattningar gjorts utifrån järnvägens totala längd för att 

täcka större delen av Europa. De 18 länder som ingick i Sustainable bridges har ungefär 40 % 

längre järnväg än de som ingick i MAINLINE (173 947 / 124 080 = 1,40) och de kommande 

behoven har därför beräknats genom att multiplicera resultaten från MAINLINE med faktorn 

1,4. Ytterligare en komplettering gjordes för att uppskatta behovet för 31 länder inom EU, EFTA 

(European Free Trade Association) och CEE (Central and Eastern Europe) och för denna region 

användes faktorn 1,86 (230 662 / 124 080 = 1,86). Utifrån enkätsvar och beräkningar uppskattas 

ett Europeiskt behov att förstärka ungefär 1500 broar inom de närmaste 10 åren och dessutom 

förväntas att ytterligare 3000 broplattor och 4500 kompletta broar behöver bytas ut.  

 

Genom att istället förstärka och behålla några av de broar som behöver bytas ut finns möjlighet 

till stora ekonomiska besparingar. I Europa finns ett järnvägsnät på ungefär 230 000 km till ett 

värde av mer än 1500 miljarder Euro och budgeten för det årliga underhållsarbetet varierar stort 

från land till land, men ligger enligt UIC (2007) på mindre 1 % av tillgångarnas värde. I 

Sustainable Bridges gjordes en åldersinventering av Europeiska brokonstruktioner som visade att 

35 % av Europas ungefär 500 000 broar är mer än 100 år gamla och grundkonstruktioner och 

tunnlar är ofta ännu äldre.  

 

Det ekonomiska värdet i förbättrad livslängd på endast 2 % av Europas broar med 10 år är 

väldigt stort. Genom att bland annat tillämpa förbättrade metoder för tillståndsbedömning stora 

summor sparas in genom att inte behöva byta ut ungefär 1000 broar per år, se räkneexemplet 

nedan: 

 

Medelkostnaden (K) för att producera en ny kortare järnvägsbro ligger på mellan 0,5 

och 1,0 miljoner Euro. 

Med en låg räntesats på 2 % (p = 0,02) kan nuvärdet för en bro som är tänkt att 

produceras om 10 år beräknas till K/(1-p)
10

 = 0,82K. 
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Besparingen för en bro kan då beräknas till K – 0,82K = 0,18K (90 000 – 180 000 

Euro/bro). 

För 1000 broar per år blir besparingen hela 90 000 000 – 180 000 000 Euro per år. 

 

 

I ML-D1.1 fastslogs även att av de ungefär 10 000 broar som är i behov av uppgraderande 

åtgärder för fortsatt användning, kan ungefär en fjärdedel (2500) räddas med de metoder som 

beskrivs i kommande kapitel, övriga måste istället bytas ut. Genomsnittskostnaden för att 

uppgradera en bro genom de metoder som utreddes i MAINLINE fastslogs till ungefär en 

fjärdedel av kostnaden för nyproduktion (0,25K). Uppgradering av 2500 broar skulle därför 

innebära en besparing på totalt mellan 938 och 1875 miljoner Euro jämfört med att byta ut de 

aktuella broarna. 

 

 

Tabell 6. Sammanställning av antal broar i Europa som behöver förstärkas eller bytas ut innan år 2025, 

ML-D1.3 (2013). 

Land Förvaltare Antal 
broar 

Järnväg 

(km) 

Broar 

(antal/km) 

Förstärknings-
behov för 10 år 

Byten av 
broplattor 
inom 10 år 

Brobyten 
inom 10 år 

Kroatien Hznet 
 

2 722 
 

10 25 10 

Finland VR/RHK 2 247 5 919 0,38 10 50 100 

Frankrike SNCF 41 482 33 640 1,23 75 150 75 

Tyskland DB 32 400 33 714 0,96 - 20 1 500 

Ungern MAV 3 230 7 892 0,41 ? 25 250 

Irland IE 3 418 1 919 1,78 125 125 30 

Norge JBV 2 535 4 114 0,62 5 7 75 

Portugal REFER 4507 2 842 1,59 ? 8 5 

Slovakien ZSR 10 403 3 622 2,87 10 15 50 

Spanien ADIF 6 411 1 464 4,38 200 25 5 

Sverige BV/TRV 3 620 9 957 0,36 10 75 100 

UK NR 40 000 16 275 2,46 300 1000 200 

Tot ML (12) 
 

150 
253 124 080 1,21 745 1 525 2400 

Tot SB (18) 
 

222 
253 173 947 1,28 ≈ 1 043* ≈ 2 135* ≈ 1 800* 

EU + EFTA 
+ CEEC (31) 

  
230 662 

 
≈ 1 386* ≈ 2 837* ≈ 4 464* 

 
*Antalet broar som behöver förstärkas eller bytas i de länder som deltog i Sustainable Briges (SB) och 
totalt för EU + EFTA + CEEC har uppskattats utifrån längden på järnvägen; 173 947/124 080 ≈ 1,4 för SB 
och 230 662/124 080 = 1,86 för EU+EFTA+CEEC 
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4.1.2 Förstärknings- och reparationsmetoder 

Förstärknings- och reparationsmetoder finns normalt tre olika typer av åtgärder: Underhåll, 

Reparation och Uppgradering. Åtgärderna skiljer sig med avseende på hur konstruktionens 

prestanda påverkas och prestandan i sin tur utgörs bland annat av konstruktionens hållbarhet, 

bärförmåga, estetik och brukbarhet. Avgränsningen mellan underhåll, reparation och 

uppgradering kan göras på följande sätt: 

  

Underhåll – Åtgärder för att bibehålla en konstruktions prestanda på dess ursprungliga nivå. 

Reparation – Åtgärder för att återställa en skadad konstruktions prestanda till ursprungsnivån. 

Uppgradering – Åtgärder för att öka prestandan på en konstruktion. 

 

 

Traditionella förstärkningsåtgärder riktar sig oftast på konstruktionens brottgränstillstånd (ULS), 

men flera av de nya metoderna som beskrivs nedan lämpar sig även för bruksgränstillståndet 

(SLS) bland annat genom ökad styvhet i de förstärkta komponenterna och reducerade 

sprickvidder i betong-konstruktioner. Tabell 7 ger en sammanfattning av fördelar och nackdelar 

för några av de nya eller förbättrade metoder som kan användas för förlängning av 

järnvägsinfrastukturens tekniska livslängd. Ytterligare metodbeskrivningar följer längre ned. 

 

 

Tabell 7. Nya eller vidareutvecklade metoder för underhåll, reparation och uppgradering, ML-D1.3 

(2013). 

Metod Fördelar Nackdelar 

Inspektion och 
utvärdering. Förbättrade 
metoder. 

+ Noggrannare tillståndsbedömning. – Behov av mer mätdata.   

– Dyrt i förhållande till 
traditionella metoder. 

Fuktavledning + Hydrofoba ytor skyddar mot 
fuktspridning och förhindrar eventuella 
rostangrepp. 

– Giftiga kemikalier. 

– Dålig arbetsmiljö. 

– Höga kostnader. 

Korrosionsskydd + Förhindrar ytterligare rostspridning. – Dyrt. 

– Dålig arbetsmiljö. 

Lager och leder. 
Modifiering eller utbyte. 

+ Säkerställer ett antaget statiskt 
system. 

+ Minskade dynamiska effekter. 

+ Ökad säkerhet.  

– Dyrt. 

– Trafikstörningar vid arbeten. 

Förstärkning + Förbättrad kapacitet och ökad 
teknisk livslängd. 

– Höga kostnader som även bör 
jämföras med kostnaderna för 
nybyggnation. 

Övergångszoner + Smidigare passager.  

+ Minskat slitage.  

– Något högre 
produktionskostnader. 
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Fuktavledning 

Vattenavvisande impregneringsmedel kan utnyttjas för att förlänga den tekniska livslängden på 

bland annat betongkonstruktioner. Armeringen skyddas på så vis mot klorider och betongens 

fukthalt sänks. Ytskiktets fuktmekaniska egenskaper blir vid betongimpregnering hydrofoba och 

kan därmed hindra inträngning av flytande vätska medan till exempel vattenånga kan passera. Ett 

impregnerat ytskikt minskar även betongens kloridinträngning och därmed ökar beständigheten. 

De vattenavvisande impregneringsmedel som används idag utgörs till största delen av 

alkylalkoxysilaner och flera metoder finns att tillgå på marknaden (Selander, 2008).  

 

En impregnerings inträngningsdjup och koncentration har en avgörande betydelse för dess 

funktion. De faktorer som har störst inverkan på inträngningen av vattenavvisande ämnen i 

betong är tid, porositet och betongens mättnadsgrad. Selander (2010) föreslog därför en 

semiempirisk ekvation som utifrån de tre nyckelfaktorerna kan beräkna det effektiva 

inträngningsdjupet för en vattenavvisande impregnering. Långtidsegenskaperna hos en 

impregnering kan delas upp i yt- och djupeffekt. Effekten på ytan avtar normalt sett inom ett år 

på grund av damm och partiklar, UV-ljus, slitage mm. Djupeffekten påverkas däremot inte på 

samma sätt och impregneringen kan därför finnas kvar i flera decennier. 

 

Trafikverket rekommenderar till exempel att alla brokomponenter som verkar i påfrestande 

miljöförhållanden eller utsätts för tösalter ska impregneras för att förbättra brons beständighet. 

För att undersöka impregneringsmetodernas kostnadseffektivitet gjorde Silfwerbrand (2008) en 

livscykelkostnadsanalys (LCC) som påvisade att impregnering kan vara kostnadseffektivt på 

gamla betongbroar, men metoden lämpar sig inte lika bra på nya broar med högpresterande 

betong och tjocka täckskikt. Det råder fortfarande en del osäkerheter kring effekten av olika 

impregneringsåtgärder och i ML D1.1 (2013) rekommenderades fler och noggrannare 

undersökningar. 

 

Vattenavvisande impregneringar är inte en universallösning för alla fuktrelaterade problem i 

betong, men vid korrekt användning kan livslängden på många konstruktioner förlängas. 

Membran, påsprutade system och injektion är exempel på andra metoder som kan användas för 

att skydda en befintlig konstruktion från fukt och vatten. En sammanställning av fördelar och 

nackdelar för metoderna görs i Tabell 8. SS-EN 1504-9 (2008) reglerar produkter och system för 

skydd och reparation av betongkonstruktioner och SS-EN ISO 12944 (1998) reglerar 

korrosionsskydd av stålkonstruktioner genom målning.  

 

Många äldre järnvägsbroar, framförallt murade valvbroar, byggdes helt utan system för 

vattenavledning och i vissa fall har systemen förfallit till total obrukbarhet. Nya 

vattenavledningsinstallationer kan normalt åstadkommas genom påsprutade system eller pålagda 

vävar eller membran. För att kunna installera ett nytt vattenavvisningssystem på en befintlig 

järnvägsbro krävs full tillgång till brons ytskikt och ofta måste både ballast och spår avlägsnas 

innan åtgärderna kan utföras. Vid återfyllning av ballast måste särskild hänsyn tas för att undvika 

punktering eller skador på de nyinstallerade systemen. De påsprutade systemen lämpar sig bäst 

på konstruktioner utan diskontinuiteter t.ex. betongplattor medan membran och liknande system 

med fördel används då klimatförhållandena är osäkra eller på t.ex. murade konstruktioner. 
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Injektionstekniker har utvecklats för att stoppa läckage och skydda befintlig armering i 

betongkonstruktioner. Användningsområdena är t.ex. betongsprickor, gjutfogar, membranväggar 

och tunnlar, samt tätning av murade väggar. Lagning med hjälp av injektion är möjlig även i 

områden där det finns trycksatt vatten och används därför ofta för att lösa kritiska problem. Ett 

antal olika harts- eller murbruksbaserade injektionsmaterial finns tillgängliga för olika 

applikationsområden. De vanligaste materialen är akryl, polyuretan, epoxi, murbruk och speciellt 

fina injektions- eller mikrocement. Vid injektionstillfället har det syntetiska hartset samma 

viskositet som vatten och kan därmed enkelt fylla ut sprickor, fogar och hålrum i betong eller 

andra material. Vid blandning med vatten expanderar den gelliknande hartsblandningen och 

fyller på så sätt ut alla svåråtkomliga hörn och porer i sprickan inifrån. Injektionens 

vattenavvisande effekt är kvarstående över tid och har även förmågan att anpassa sig till 

eventuella sprickrörelser (SS-EN 1504-5, 2013).  

 

 

 

Tabell 8. Fördelar och nackdelar för olika sorters fuktavvisning för infrastruktur, ML-D1.3 (2013). 

Metod Fördelar Nackdelar Referenser 

Impregnering Kan förlänga livet på äldre 
betongkonstruktioner 

– Dyrt att använda på 
höghållfast betong med tjocka 
täckskikt 

Selander (2008) 

Flexibla membran 
eller mattor 

+ Relativt låga 
materialkostnader 

+ Mindre förarbeten 
behövs 

+ Enkelt utförande 

– Ibland krävs utgrävningar för 
att göra ytan synlig 

ML-D1.1 (2013) 

Påsprutade skydd + Relativt låga 
materialkostnader  

+ Enkelt utförande 

– Kräver en del förarbete ML-D1.1 (2013) 

Injektion  + Väldigt effektiv på att  
täta läckor 

+ Går att utföra under 
vatten 

– Fungerar bara lokalt (t.ex. 
sprickor) och kan inte 
användas på en hel broplatta 

ML-D1.1 (2013) 
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Korrosionsskydd 

Armeringen i betongbroar har ett permanent korrosionsskydd som utgörs av den omslutande 

betongen, förutsatt att betongen inte har karbonatiserat. Problem uppstår i regel där betongens 

kvalitet har varit sviktande, där täckskiktet varit för litet eller där det funnits klorider (fib B53, 

2009). Korrosion kan bland annat undvikas genom att klä in armeringen med ett täckande 

epoxihölje eller byta ut traditionell armering mot rostfritt stål, alternativt fiberkompositer. Ett 

annat sätt är att använda sig av ett katodiskt skydd.  

 

Fram till 1970-talet var det vanligt att rostskyddet i stålbroar bestod av flera tunna lager med bly- 

eller krombaserad alkydfärg som ströks direkt på det valsade stålet. Underhållet av rostskyddet 

utgjordes i sådana fall av ommålning. Metoden var effektiv, men stoppades på grund av de 

negativa effekter som färgerna hade på både miljö och människor. För broar som tidigare målats 

med liknande färger har de giftiga färgerna antingen bytts ut mot skyddande beläggningar eller 

så har endast de skadade ytorna målats över. Problemet är att kostnaden för att avlägsna all färg 

på en målad bro är hög framförallt på grund av att det giftiga restavfallet måste omhändertas på 

lämpligt sätt Roberge (2007, 2008).  

 

Utvecklingen på rostskyddsområdet under det senaste decenniet har skett på tre områden: 1) 

förbättrad effekt på färger som inte har samma negativa miljöpåverkan, 2) optimerad användning 

av färgbeläggningar inom olika ”zoner”, t.ex. anpassa beläggningens typ, tjocklek och 

underhållsschema efter hur aggressiv miljön är i olika delar/zoner av samma konstruktion, 3) 

förbättrade metoder att måla över gammal färg för att undvika kostsamma färgborttagningar.  

 

Blästring är en vanlig metod för att ta bort gammal färg på en stålbro, men då det rör sig om 

giftiga färger måste hela bron kapslas in för att undvika spridning av färgflagor vid blästringen. 

Vid blästring krävs ett visst arbetsutrymme som gör att sådana inkapslingar lätt blir skrymmande 

och orsakar stora störningar även på angränsande trafik. Värmeinduktion är en metod som kan 

avlägsna färg genom att låta en induktor skapa ett elektromagnetiskt fält runt induktorhuvudet. 

Induktorn värmer upp stålet och avskiljer på så sätt färgbeläggningar, rost, flagor, mm. Vid 

rengöring med värmeinduktion skickas växelström genom en spole som i sin tur genererar ett 

elektromagnetiskt fält och skapar kontrollerade virvelströmmar i konstruktionen. Därmed kan 

värmenivån regleras lokalt utan någon fysisk kontakt mellan induktorhuvud och stålkonstruktion, 

d.v.s. litet slitage PCE (2011). I Tabell 9 presenteras en sammanställning av för- och nackdelar, 

samt referenser för olika sorters korrosionsskydd. 

 

Tabell 9. För- och nackdelar för olika sorters korrosionsskydd för infrastruktur, ML-D1.3 (2013). 

Metod Fördelar Nackdelar Referenser 

Korrosionsskydd på 
armering 

+ Livslängden 
förbättras 

- Kan bli dyrt fib B53 (2009) 

Rostfritt stål + Bra skydd - Dyrt fib B53 (2009) 

Nya metoder för 
skyddsmålning av 
stålkonstruktioner 

+ Snällare mot miljön 
än gamla färger 

- Dyrt Roberge (2007, 
2008) 

Värmeinduktion för att 
avlägsna skyddsfärg 

+ Bron behöver inte 
kapslas in för att fånga 
miljöfarliga flagor 

- Dyrt PCE (2011) 
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Leder och lager 

Ofta behövs lastcylindrar för att möjliggöra utbyte eller justering av lager på broar. Med hjälp av 

cylindrarna kan man skapa ett arbetsutrymme där till exempel vattenblästring och 

betongreparationer kan utföras på stöd, pelare och kolonner. Metoden med lastcylindrar kan även 

användas vid nyinstallation och utbyte av lager. Trots att metoden inte är helt ny har den inte 

använts i någon större utsträckning fram till nu, men en fallstudie från Storbritannien 

presenterades i ML-D1.1. En sammanställning av metodens för- och nackdelar presenteras i 

Tabell 10. 

 

 

Tabell 10. För- och nackdelar för användning av lastcylindrar vid lagerbyten, ML-D1.3 (2013). 

Metod Fördelar Nackdelar Referenser 

Last- eller 
deformationsstyrda 
cylindrar 

+ Kan ge full åtkomst för 
komplexa arbeten 

- Väldigt dyrt ML-D1.1 (2013) 

 

 

 

Förstärkning 

Flera av järnvägsförvaltarna i Europa ser utbyte av befintlig infrastruktur och spårkomponenter 

som en sista utväg och använder sig därför av nya förfinade metoder för tillståndsbedömning, 

men även andra metoder används för att om möjligt förlänga deras tekniska livslängd, Paulsson 

et al (1998). Bland annat har användandet av fiberkompositer (FRP, fiber reinforced polymer) 

blivit allmänt accepterad som en metod för förstärkning av befintliga betong- och stålbroar, inte 

minst då lastkapaciteten behöver förbättras.  

 

Däremot ligger utvecklingen av handböcker för dimensionering och utförande av nya FRP-

metoder på ett relativt tidigt stadium, se t.ex. Täljsten et al (2006, 2011), Cadei et al (2004) och 

SB-STR (2008). Det betyder även att allmänt accepterade standarder och designkoder i vissa fall 

saknas. Avsaknaden av vedertagna koder och allmänt accepterade partialkoefficienter för 

dimensionering av FRP-förstärkning ställer till en del praktiska besvär som försvårar 

tillämpningen, Bell (2010). Ett av målen för MAINLINE var därför att fokusera på att definiera 

mer tillförlitliga eller förfinade modeller att tillämpa vid analys av både förstärkta och oförstärkta 

konstruktioner och spårkomponenter.  

 

Modellerna kan förfinas på många olika sätt. Förbättringar kan till exempel uppnås genom att 

definiera, kvantifiera och eventuellt reducera de osäkerhetsfaktorer som finns inbyggda i dagens 

lastmodeller och de beräkningar som används för att avgöra en konstruktions prestanda. Ceci et 

al (2012) har till exempel genomfört statistiska analyser av olika vidhäftningsmodeller för 

förstärkning med FRP-vävsystem. Resultaten kan bland annat användas för att utveckla verktyg 

för tillförlitlighetsbaserad kalibrering av partiella säkerhetsfaktorer vid FRP-förstärkning. Ett 

potentiellt förbättringsutrymme finns även när det gäller att identifiera, karakterisera och 

kvantifiera de nedbrytningsprocesser som påverkar befintlig infrastruktur.  
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De nya metoder som identifierades i MAINLINE för att förlänga broars och liknande 

konstruktioners tekniska livslängd anges i Tabell 11 tillsammans med respektive metods för- och 

nackdelar. Metoden med täckskiktsmonterad (NSM, near surface mounted) armering bestående 

av kolfiberkompositer presenterades i Sustainable Bridges (SB-STR, 2007) och metoden har 

vidareutvecklats sedan dess, se till exempel Sas (2011). NSM går ut på att integrera 

tilläggsarmering i täckskiktet på en betongkonstruktion. För att åstadkomma en NSM-

förstärkning prepareras konstruktionen genom att först såga ut spår i betongens täckskikt. I 

spåren limmas FRP-stavar som oftast är kolfiberbaserade. Stavarnas riktning och placering 

bestäms utifrån förstärkningsbehoven där böjförstärkning ofta appliceras på dragsidan och 

tvärkraftsförstärkning placeras vanligen utmed balklivet. Fördelen med montering i spår istället 

för direkt på betongen är att armeringen skyddas bättre mot yttre faktorer, vidhäftningen blir 

bättre då stavarna limmas på tre sidor istället för en och påverkan på konstruktionens estetik blir 

mindre. Epoxi används traditionellt för att limma kompositer vid förstärkning av 

betongkonstruktioner tack vare dess goda vidhäftningsförmåga, men även andra bindemedel 

förekommer. Användandet av epoxi är tyvärr sammankopplat med en del nackdelar, bland annat 

är det hälsovådligt, den omgivande temperaturen får inte vara för låg vid limning och härdning, 

fukt under härdningstiden försämrar förankringsförmågan och limmet skapar en diffusionstät yta.  

Under det senaste decenniet har därför försök gjorts där epoxin bytts ut mot en mineralbaserad 

vidhäftningsprodukt (MBC, mineral based composites) t.ex. cementbruk med egenskaper 

liknande betongens, Blanksvärd (2009). Fördelen med MBC är att den negativa miljöpåverkan 

minskar och kompabiliteten mellan lim och betong blir bättre jämfört med epoxi. Nackdelen är 

att vidhäftningsförmågan blir något sämre.  

 

En metod som undersökts nyligen är att precisionsborra av långa hål genom t.ex. en broplatta 

och sedan fylla hålen med armering. På så sätt kan man förstärka en konstruktion och komma åt 

områden som normalt är otillgängliga för andra förstärkningsåtgärder. Armeringen kan 

integreras med den befintliga konstruktionen genom limning eller andra typer av bruk. Ett annat 

alternativ är att låta armeringen vara obunden vilket lämpar sig främst då den tillförda 

armeringen efterspänts och ändförankrats.  Efterspänning kan således vara en lämplig metod då 

de permanenta lasterna är höga, där uppsprickning behöver kontrolleras eller stoppas och då 

utmattning är ett problem. Metoden har testats vid två fältförsök där det första försöket gick ut på 

att böjförstärka plattan på en trågbro i Frövi med fastlimmade ospända kolfiberrör, se Bennitz et 

al (2012a). Vid det andra försöket höjdes både böj- och tvärkraftskapaciteten för broplattan på en 

trågbro i Haparanda genom att efterspänna internt obundna stålstag. På så sätt ökade den 

dimensionerade tvärkraftskapaciteten med 25 %, den dimensionerade böjkapaciteten ökade 

samtidigt med 13 % och brons högsta tillåtna axellast uppgraderades från 25 till 30 ton, se 

Nilimaa et al (2014). Nackdelen med efterspänning och ändförankring av FRP och framförallt 

kolfiberkompositer är fibrernas låga tålighet för krafter vinkelrät mot fiberriktningen. Det leder 

till att fibrerna lätt skadas vid uppspänningen eller förankringen och därför kan inte kolfiberns 

fördelar och höga dragkapacitet utnyttjas fullt ut. Tester och utveckling av ändankare anpassade 

för FRP-stavar har därför pågått under senare år, se t.ex. Al-Mayah et al (2006, 2007), Bennitz et 

al (2012b) och Schmidt et al (2010, 2011).  
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Stålbroar kan ofta förstärkas genom att fästa extra stålplattor på balkliv eller flänsar. Bell (2010) 

presenterade flera exempel på förstärkta stålbroar och han gav även exempel på nyttjandet av 

kolfiberkompositer. Ett exempel var en bro på Hammersmith Road i västra London. Bron 

byggdes 1860 och var uppförd över tre spann med 13 bärande gjutjärnsbalkar i varje spann. 

Huvudbalkarna förstärktes med ultra-high-modulus kolfiberplattor (UHM, E-modul över 500 

GPa) och farbanan som bestod av sammanfogade gjutjärnsplattor förstärktes med 

specialtillverkade, kryssformade förstyvare av kolfiber. Några ytterligare fallstudier med 

kolfiberförstärkta stål- och betongbroar i Storbritannien presenteras i ML-D1.1.  

 

Metoder för att förstärka anslutningar på stålbroar har inte studerats eller rapporterats i någon 

större utsträckning. Några experimentella pilotförsök med kolfiberförstärkning har genomförts 

av bland andra Kaan et al (2012). Olika direktapplicerade vävsystem med fiberkompositer 

lämpar sig bra för förstärkning av anslutningar på stålbroar tack vare att väven enkelt kan 

anpassas och formas efter komplexa geometrier. Metoderna kan användas för att öka både 

konstruktionens stabilitet och anslutningens lastkapacitet. FRP-system har även visat sig vara 

mycket väl lämpade för broar med utmattningsproblem. Täljsten et al (2009) visade bland annat 

att kolfiberkompositer kan användas för att motverka eller försena uppkomsten av 

utmattningssprickor på stålkonstruktioner genom att minska förekomsten av höga 

spänningskoncentrationer. Övriga positiva effekter innefattar bland annat sänkt tillväxttakt för 

redan uppkomna sprickor och bundna FRP-system har visat sig kunna omfördela laster och 

därmed öka säkerheten då utmattningssprickor uppstår. Mahal (2015) har även visat att FRP-

förstärkning har mycket goda effekter på utmattningskapaciteten på betongbalkar.  

 

Vid reparation av brokomponenter av gjutjärn kan olika kalla metoder användas för att undvika 

de spänningskoncentrationer som uppstår vid t.ex. svetsning. En lappningsteknik som bland 

annat provats med lyckat resultat på en gjutjärnsbro i Newcastle, Storbritannien, är 

gjutjärnsstygn. Metoden går ut på att hål borras med rätt vinkel i sprickfronten. Vinkeln erhålls 

genom att använda en stencil och hålen fylls därefter med ståldubb. Ståldubben bearbetas in i 

hålen genom kulhamring i flera lager och på så sätt bildas en sorts stygn. En sammanställning 

med för- och nackdelar för några nya och förbättrade förstärkningsmetoder visas i Tabell 11. En 

redovisning med beskrivning av de broförstärkningsprojekt som utförts av forskare på Luleå 

Tekniska Universitet hittas i Bilaga 1. 
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Tabell 11. För- och nackdelar för nya och vidareutvecklade förstärkningsmetoder för järnvägsbroar, 

ML-D1.3 (2013). 

Metod Fördelar Nackdelar Referenser 

Täckskiktsmonterad 
(NSM) CFRP-armering 

+ Den omgivande 
betongen skyddar 
förstärkningen från slitage 
från fordon som skrapar 
betongytan 
+ Delaminering undviks 
och livslängden förbättras 

– Spår måste fräsas ut i 
betongens täckskikt 

SB-STR (2008) 
Sas (2011) 
 

Precisionsborrning av 
långa hål för extra 
armering som kan 
efterspännas 

+ Ökad skjuv- och 
böjkapacitet  

– Borrningen kan skada 
den befintliga armeringen 
- Förankringen av CFRP-
stavar är problematisk 

Bennitz (2010) 
Nilimaa (2015) 

Mineralbundna 
kompositer 

+ Mindre miljöpåverkan 
jämfört med epoxi 

Inte lika effektivt som 
CFRP och epoxi 
 

Blanksvärd  (2009) 
 

Förstärkning av 
stålbroar 

+ Liten miljöpåverkan 
+ Bra på att reducera 
spänningskoncentrationer 

– Liten 
förstärkningseffekt på 
högre lastnivåer 

Bell (2010) 
Cadei et al (2004) 

Gjutjärnsstygn + Undviker 
spänningsproblematiken 
som förknippas med 
svetsning av gjutjärn 

– Måste övervakas under 
lång tid 
– Mycket specialiserat 
förfarande 

ML-D1.1 (2013) 
(Newcastle high 
Level Bridge) 

Egenutvecklade system 
för förstärkning av 
murade broar 

+ Ofta mycket praktiska 
förstärkningsmetoder 

- Brist på kända metoder SB-LRA (2007) 
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Specifika tunnelmetoder 

Generell information om gällande praxis för tunnelbyggande kan hittas i till exempel Duddeck 

(1988), CIRIA C671 (2009), ITA (2009) samt på webbplatsen för den internationella 

organisationen för tunnlar och underjordsutrymmen, ITA (2112). Det finns även en vetenskaplig 

tidsskrift under samma namn: Journal on Tunneling and Underground Space Technology, TUST 

(2012). Vid utformningen av en tunnel ska utrymmesbehov för vattenavledning i form av t.ex. 

vatten- och frostsäkring beaktas. En driftförstärkning får inte försämra egenskaper som täthet, 

bärförmåga, stadga och beständighet för en permanent konstruktion. 

 

 

Tunnlar indelades i MAINLINE in i följande kategorier: 

 

‒ Bergkonstruktioner (oinklädda tunnlar) 

‒ Murade konstruktioner 

‒ Betongkonstruktioner (inklusive sprutbetong) 

‒ Stålkonstruktioner 

 

 

I Sverige finns ungefär 1 km tunnel per 10 km järnväg och majoriteten av de svenska tunnlarna 

är bergkonstruktioner. Ett vanligt förekommande problem är inläckning av vatten som fryser till 

is under vintern och ger upphov till uppsprickning av berg eller betonginklädnader. TRVK 

Tunnel (2011) ställer tekniska krav vid dimensionering och utformning av svenska tunnlar och 

som stöddokument finns bland annat TRVR Tunnel (2011), samt TK och TR Geo (2011). Vid 

utformningen av en tunnel ska utrymmesbehov för vattenavledning i form av t.ex. vatten- och 

frostsäkring beaktas. En förstärkningsåtgärd får till exempel inte försämra täthet, bärförmåga, 

stadga och beständighet för en permanent konstruktion. 

 

En nyutvecklad metod som används för att förhindra frysning i tunnlar är att klä in väggarna med 

skumisolering. Isoleringen har använts i tunnlar på uppemot 100 m. Fördelarna med 

skumisolering är att metoden är lätt att utföra och kräver relativt lite förarbete. Nackdelarna är att 

tunnelväggen bakom isoleringen inte kan inspekteras och att livslängden är endast ungefär 40 år. 

Bergbultar används ofta för att förstärka tunnlar och metoden används även flitigt i 

gruvindustrin, Lunardi (2008). Bergbultars stångdiameter ska enligt TRVK Tunnel vara minst 20 

mm. 
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4.1.3 Metoder för inspektion och utvärdering 

De flesta utvärderingar av broar och andra konstruktioner baseras idag på metoder och 

tillvägagångssätt som egentligen var tänkta för konstruktionsskedet. Ett problem är att de 

analytiska dimensioneringsmetoderna ofta är restriktiva vilket leder till ett lågt utnyttjande av 

konstruktionens verkliga kapacitet. Förändringar eller åtgärder som föreslås vid en utvärdering 

kan förvisso vara enkla att utföra vid ritbordet men att till exempel öka tvärsnittet på en 

huvudbalk på en befintlig bro är inte lika lätt. Idag finns det alternativa metoder, bland annat 

avancerad tillståndsbedömning, som kan generera mer tillförlitliga och realistiska 

kapacitetsberäkningar och som i slutändan har potential att spara mycket pengar då kostsamma 

förstärkningsåtgärder kan undvikas. 

 

Inspektion och utvärdering är mycket viktiga verktyg när det gäller förvaltning av åldrande 

infrastruktur och behovet av dessa verktyg ökar i takt med infrastrukturbeståndet. Metodiken för 

en tillståndsbedömning varierar och den kan vara mer eller mindre sofistikerad, besvärlig och 

noggrann beroende på vad som utvärderas och vilken information som inhämtas. Under det 

senaste decenniet har mycket utveckling skett inom området för utvärdering av befintliga 

konstruktioner, inte minst när det gäller probabilistisk utvärdering och bayesisk analys av 

insamlad data. I Tabell 12 presenteras en övergripande sammanställning av nya och förbättrade 

metoder för inspektion och utvärdering av befintlig infrastruktur. De metoder som var 

tillämpbara för järnvägsbroar framtill år 2007 presenterades i Sustainable Bridges (2007) och tre 

handböcker inom inspektion och tillståndsbedömning sammanställdes: 

 

1. Guideline for Inspection and Condition Assessment of Railway Bridges, SB-ICA (2007), 

2. Guideline for Load and Resistance Assessment of Existing European Railway Bridges, 

SB-LRA (2007), 

3. Monitoring Guidelines for Railway Bridges – Methodology, SB-MON (2007). 

 

 

Proceduren för en tillståndsbedömning styrs främst av vilken typ av osäkerhet som utreds och 

kan därför justeras för att passa utvärdering av enskilda konstruktionselement, grupper av 

sammanhörande konstruktionsdelar, enstaka broar eller grupper av liknande broar. Utredningar 

kan göras för bland annat bruksgränstillståndet (SLS, Service Limit State), gränstillståndet för 

utmattning (FLS, Fatigue Limit State), gränstillståndet för hållbarhet (DLS, Durability Limit 

State) och brottgränstillståndet (ULS, Ultimate Limit State). En tillståndsbedömning av 

järnvägsbroar i SLS eller FLS bör till exempel ta särskild hänsyn till de krav som ställs på 

komfort eller ballastabiliteten. Riktlinjer för tillståndsbedömning av betongkonstruktioner har 

bland annat föreslagits i SS-EN 13822 (2010), ISO 16311-2 (2014), fib B22 (2003) och fib B62 

(2012). För stålkonstruktioner har metoder för tillståndsbedömning presenterats i till exempel 

Tilly et al (2007) och Kühn et al (2008) och specifikt för utmattning i BriFag (2011), ECCS 

(2008) och Collin et al (2010). Generella riktlinjer har även presenterats av Cremona (2011) samt 

Yanev (2007). 
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Tabell 12. För- och nackdelar för nya och förbättrade metoder för inspektion och utvärdering av befintlig 

infrastruktur, ML-D1.3 (2013). 

Metod Fördelar Nackdelar Referenser 

Probabilistisk 
utvärdering med 
Bayesisk uppdatering av 
materialegenskaper 

+ En noggrannare 
bedömning 

– Mer data behövs fib B62 (2012) 

ML-D1.2 (2013) 

SB-LRA (2007) 

Utvärderingar som 
bygger på övervakning 
av kritiska punkter 

+ En noggrannare 
bedömning 
+ Antaganden om 
spänningar och 
deformationer kan 
valideras 

– Extra kostnader för 
mätningar och 
utvärdering 

SB-LRA(2007) 

SB-MON (2007) 

SB-D7.4 (2007) 

Helmerich et al (2012) 

Avancerade metoder 
för inspektion 

+ Ökad förståelse om 
konstruktionens 
hälsotillstånd 

– De instrument som 
behövs kan vara 
svårhanterliga och dyra 

SB-ICA (2007) 

fib B22 (2003) 

Tilly et al (2007) 

Kalibrering av analytiska 
och numeriska modeller 
genom fullskaleförsök 

+ Broars verkliga 
kapacitet och 
säkerhetsfaktor kan 
bestämmas  
+ Rimligheten i de 
analytiska och 
numeriska modellerna 
kan bestämmas 

– Det är dyrt att utföra 
fullskaleförsök 

Puurula (2012) 
SB-D7.3 (2007) 

 

 

 

Generellt handlar en utvärdering om att identifiera det billigaste alternativet som kan säkerställa 

konstruktionens önskade funktion utan att påverka dess säkerhet. Målet för utredningen kan 

bland annat vara att undersöka konstruktionens förmåga att bära dimensionerad last, öka 

lastkapaciteten, förlänga konstruktionens livslängd eller ändra dess tekniska funktion. En 

säkerhetsutredning av järnvägsinfrastruktur bör ske i flera nivåer och vara anpassningsbar så att 

insamlad information kan användas för att till exempel förbättra de tidigare antaganden som 

gjorts angående konstruktionens nuvarande och framtida uppträdande. Erfarenheter från bland 

andra Schneider (1997) har visat att utvärdering av befintlig infrastruktur bör ske på maximalt tre 

nivåer. 

 

Figur 2 ger ett exempel på hur en utvärdering kan genomföras på tre nivåer med varierande nivå 

på den inhämtade eller uppmätta informationen: (1) Initial assessment, (2) Intermediate 

assessment och (3) Advanced assessment. Den enklaste nivån (Initial assessment) utförs 

vanligtvis med hjälp av samma enkla metoder och beräkningar som använts vid 

dimensioneringen. Platsbesök och enkla studier av befintlig dokumentation är exempel på 

arbetsmoment som ingår på den här nivån. Om den inledande utvärderingen visar att 

konstruktionen är säker finns ingen anledning att utföra mer avancerade eller kostsamma 

utredningar och konstruktionen kan fortsatt användas utan ytterligare åtgärder. De objekt som 

inte kan godkännas med enkla metoder bör vidareutredas på nästa nivå (intermediate 
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assessment). Wiseniewski et al (2012) föreslog att mellersta utredningsnivån bör innefatta en 

eller flera av följande metoder:  



‒ Ytterligare och mer omfattande inspektioner där det företrädesvis ingår fältprovning av 

materialparametrar för en bättre uppskattning av konstruktionens hållfasthet.  

‒ Analyser av data för rörliga laster (WIM, Weigh-In-Motion) för bättre uppskattningar av 

de verkliga lastfallen.  

‒ Förfinade modeller eller insamling av tillförlitligare mätdata för att bättre kunna 

analysera konstruktionens beteende vid verkliga lastfall.  

 

 

I många fall kan en utredning på den andra nivån vara tillräcklig för att verifiera eller förkasta de 

resultat som erhölls på nivå 1. På grund av de ökande kostnaderna och den kunskap som krävs 

för att utföra mer avancerade inspektioner och analyser bör ett beslut om en nivå 3 utredning 

(Advanced assessment) vara väl grundat. Beslutet bör till exempel grundas på konstruktionens 

betydelse för järnvägens funktion, kostnader för fortsatta utredningar som eventuellt påverkar 

trafiken och de besparingar som förväntas genom att behålla konstruktionen istället för att byta 

ut den. I vissa fall kan en utvärdering visa att konstruktionen klarar att utföra de uppgifter som 

undersökts, i andra fall visar den att det behövs någon form av intervention för att klara 

säkerhetskraven. Utvärderingen kan således resultera i att konstruktionen kan fortsätta användas 

utan ytterligare åtgärder, men ibland visar den att det behövs en lastrestriktion, reparation, 

förstärkning och i värsta fall måste den rivas till förmån för en ny bättre konstruktion. De olika 

åtgärderna bör enligt ML-D1.2 (2013) viktas med avseende på livscykelkostnaderna för att hitta 

den långsiktigt bästa lösningen. 
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Figur 2. Utvärdering av befintlig infrastruktur på tre nivåer, SB-LRA (2007). 
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MAINLINEs största bidrag till att förbättra metoderna för utvärdering av befintlig infrastruktur 

var att inkludera ekonomiska aspekter i utredningen samt att introducera ett livscykeltänkande 

för att få en bättre helhetsuppfattning av långsiktiga effekter för olika åtgärder. Avancerade 

utvärderingar motiveras på så sätt genom att de totala kostnaderna minimeras när ett minskat 

behov av reparationer och förstärkningsåtgärder kan påvisas. Vid en uppskattning av de totala 

kostnaderna för en intervention på en befintlig konstruktion föreslog ML-D1.2 följande 

beräkningsförfarande: 

 

 

Ctotal = Ccons + Cinsp + Cass + Cuser + Crepair + Cfailure  (4.1) 

 

 

Ccons  – Konstruktionskostnad 

Cinsp  – Kostnader för inspektioner och rutinmässigt underhåll 

Cass  – Kostnad för tillståndsbedömningen 

Cuser  – Brukarkostnad  

Crepair  – Kostnader för reparation, förstärkning, mm. 

Cfailure  – Kostnad om konstruktionen inte klarar sin uppgift 

 

 

 

Dessutom måste konstruktionen leva upp till de krav som ställs på den och alltid uppvisa en 

aktuell prestanda, S, som är högre än en definierad minsta nivå, S0:  

 

 

S > S0     (4.2) 

 

 

Under de senaste åren här utvecklingen av avancerade metoder för utvärdering av broar skett 

inom följande områden:  

 

‒ Tillförlitlighetsanalys 

‒ Kriterier för systemsäkerhet, redundans och robusthet 

‒ Objektspecifika laster och lastfaktorer 

‒ Modelluppdatering 

‒ Provbelastning 
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Tillförlitlighetsanalys 

En tillförlitlighetsanalys är ofta obligatorisk när deterministiska eller semi-probabilistiska 

standardmetoder visar att en bro inte klarar av det uppsatta gränsvärdet. Vid en 

tillförlitlighetsanalys jämförs ett tillförlitlighetsindex med ett fördefinierat minsta gränsvärde och 

på så vis kan en direktanalys av brons aktuella säkerhetsnivå utföras. Stålbroar identifierades i 

ML-D1.2 (2013) som särskilt lämpliga för probabilistiska tillförlitlighetsanalyser eftersom 

utmattningsbrott utgör en betydande del av alla brottmoder. De parametrar som påverkar 

utmattningshållfastheten är ofta slumpmässigt fördelade och utmattningsanalyser bör därför 

göras med probabilistiska metoder. Utförliga metodbeskrivningar för probabilistisk utvärdering 

har presenterats ibland annat ECCS (2008), SB-LRA (2008) och Smartrail (2013). 

 

 

 

Kriterier för systemsäkerhet, redundans och robusthet 

Behovet att ta hänsyn till konstruktioners robusthet eller redundans har demonstrerats genom ett 

flertal kollapser föranledda av lokalt bristfälliga konstruktionselement. Några exempel på 

historiska kollapser är Ronan Point Appartment Tower i London 1968, Alfred P. Murrah Federal 

Building i Oklahoma City 1995, Sunshine Skyway Bridge i Tampa Bay 1980, Mianus Bridge i 

Connecticut 1983 och Mississippi River Bridge i Minneapolis 2007. Trots att begreppen är väl 

utredda saknas fortfarande en allmänt accepterad objektiv definition för både robusthet och 

redundans. Robusthet definieras i EC 0 (2002) som en konstruktions förmåga att motstå lokala 

händelser som brand, explosioner, kollisioner eller konstruktionsfel utan att hela konstruktionen 

skadas mer än rimligt. Redundans kan i sin tur definieras som en konstruktions bärförmåga då 

lokala element förstörts. Robusthet och redundans för byggnadsverk kan analyseras med till 

exempel icke-linjära eller probabilistiska modeller. 

 

 

 

Objektspecifika laster och lastfaktorer 

De laster och lastfaktorer som används vid dimensionering av nya broar är ofta mycket 

restriktiva och kan leda till en relativt låg utnyttjandegrad om analyser av befintliga broar baseras 

på samma faktorer. De laster och dynamiska faktorer som verkar på den aktuella bron kan med 

fördel mätas och utgöra grunden för en tillståndsbedömning. För att samla information om 

objektspecifika laster används ofta rörliga lastsystem (WIM, Weigh-In-Motion). WIM-system 

innebär att spår eller broar instrumenteras för att mäta lasteffekten av passerande tågtrafik. På så 

sätt kan ett WIM-system mäta: 

 

‒ Statiska och dynamiska axellaster 

‒ Axelavstånd 

‒ Hastighet på trafiken 

‒ Riktning på trafiken 

‒ Lastspridning 

‒ Dynamiska lastfaktorer 
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Modelluppdatering Materialprover och diagnostiska lastförsök 

De modeller som används för att beräkna t.ex. bärförmåga, belastning och lastrespons kan ibland 

uppdateras genom att använda uppmätta resultat från bland annat materialprover och 

fältmätningar. Vägledning för modelluppdatering och rekommendationer för icke-linjära 

analyser har presenterats i bland annat CIRIA (2008) och ECCS (2008). Olaszek et al (2013) har 

dessutom presenterat 3 fallstudier där lastförsök använts för att uppdatera de modeller som 

använts för att utföra avancerade tillståndsanalyser på broar.  

 

 

 

Provbelastning 

Vid utvärdering av befintliga konstruktioner behövs information om många ingående parametrar, 

däribland randvillkor. Sådan information kan vara svår att definiera, inte minst för befintliga 

konstruktioner på grund av till exempel bristande dokumentation, okända effekter av 

nedbrytning och osäkerheter kring modelleringen, mm. En provbelastning kan reda ut många 

osäkerheter, men ställer samtidigt höga krav på insamlingen av mätdata. De vanligaste 

mätningarna och mätinstrumenten vid provbelastning är: 

 

‒ Påförd last  – Lastceller  

‒ Nedböjning  – Mekaniska & elektriska system, lasersystem och optiska instrument 

‒ Töjning  – Töjningsgivare och optiska mätsystem 

‒ Temperatur  – Termoelement och optiska mätsystem. 

 

 

 

4.2 Nedbrytningsmodeller (WP2) 

En viktig faktor som påverkar livslängden hos befintlig infrastruktur är nedbrytningen. I 

förberedelsearbetet inför MAINLINE gjordes därför en benchmark för att identifiera aktuell 

kunskapsnivå om olika sorters nedbrytningsmekanismer och möjligheten att öka förståelsen för 

dessa. Figur 3 visar en sammanställning på den benchmark som gjordes. En uppdelning gjordes 

på nedbrytningsmekanismer som verkar på markförhållanden (mark, skärningar och bankar), 

broar, tunnlar, spår och övrig infrastruktur. På grund av kunskapsskillnader mellan olika länder, 

främst mellan västra och östra Europa, valdes tre nivåer (2, 5 och 8) där en låg siffra indikerar en 

låg aktuell kunskapsnivå eller en liten möjlighet att öka kunskapen genom forskning. Som ett 

exempel bedömdes det finnas en stor potential att öka förståelsen för de nedbrytnings-

mekanismer som verkar på stålbroar trots att den nuvarande kunskapsnivån ansågs hög. Övriga 

nedbrytningsmekanismer som ansågs ha potential för förbättrad kunskapsnivå inom en period på 

tre år var de som verkar på betongbroar, stödmurar, kulvertar, spårväxlar och korsningar. 

 

 

Generellt är kostnaden för underhåll av stålbroar högre än för andra typer av broar i Europa. 

Anledningen kan bland annat vara att stålbroar generellt också är äldre än andra typer av broar 

och eftersom den största möjliga potentialen att öka kunskapsnivån på detta område så valdes 

arbetet i WP2 att fokuseras på just stålbroar, likaså betongtunnlar.  
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Typ av gammal 
järnvägsinfrastruktur 

Relevanta nedbrytningsmekanismer Nuvarande 
förståelsenivå 

Potential att öka 
förståelsen 

Framgång för 3-
åriga 

nedbrytnings-
modeller 

Tillgång till 
valideringsdata 

Markförhållanden      

Mark (naturlig grund) Förlorad bärighet, avsaknad av 
skjuvkapacitet, sättningar 

8 2 5 5 

Skärningar Jord: Erosion, krypdeformationer, 
stabilitet. Berg: erosion, fryscykler 

5 8 5 5 

Bankar Erosion, krypdeformationer, stabilitet 5 8 5 8 

Broar      

Murade Fryscykler, vattengenomströmning, 
sättningar, deformationer, utmattning 

5 8 2 5 

Stål Korrosion, utmattning, sprickor, 
dynamiska effekter 

8 8 5 8 

Betong Karbonatisering, fryscykler, 
sulfatattacker, klorider, alkalireaktioner 

8 5 5 8 

Tunnlar      

Oinklädda (berg) Erosion, fryscykler 5 5 2 5 

Murade Fryscykler, vattengenomströmning, 
sättningar, deformationer, utmattning 

5 5 2 5 

Betong Karbonatisering, fryscykler, 
sulfatattacker, klorider, alkalireaktioner 

8 5 2 5 

Stål Korrosion, utmattning, sprickor, 
dynamiska effekter 

8 5 2 5 

Spår      

Ballasterad linje (räls, 
slipers & ballast) 

Slitage, samma som för broar 8 5 2 5 

Spårväxlar & korsningar Mekaniskt slitage, dynamiska effekter 5 8 5 5 

Övrig infrastruktur      

Stödmurar Stabilitet och material 5 5 5 5 

Dränering & kulvertar Tilltäppningar, krossning pga 
överbelastning, material 

8 5 5 5 

Figur 3. Potential att öka förståelsen för de nedbrytningsmekanismer som påverkar järnvägen och dess 

infrastruktur, ML-D2.1 (2012).  
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4.2.1 Nedbrytning av stålbroar 

Materialegenskaper och felorsaker 

En säkerhetsanalys av en gammal bro ställer krav på kunskaper om konstruktionens hållfasthet 

och därmed även information med avseende på materialparametrar. Tabell 13 ger en 

övergripande beskrivning av olika järnmaterial som kan finnas i broar och typiska 

materialparametrar presenteras i Tabell 14. Viktig information vid karakterisering av egenskaper 

för gamla stålbroar är: 

 

 

 

‒ Kemisk materialsammansättning – Kan användas för att identifiera vilket material som 

använts i bron. De kemiska ämnen som har störst påverkan på stålmaterial är 

C  – Kol. Ökar hårdheten, hållfastheten och härdbarheten, men minskar 

segheten och svetsbarheten. 

Si  – Kisel. Effekterna liknar de för kol och höga koncentrationer leder 

till ett sprött material. 

Mn  – Mangan. Ökar hållfastheten och segheten. 

P  – Fosfor. Ökar hårdheten och sprödheten. 

S  – Svavel. Minskar hållfastheten och segheten för materialet. 

N  – Kväve. Minskar materialets seghet och svetsbarhet.  

 

‒ Mekaniska egenskaper  

fyT  – Flytgräns/elastisk gräns för dragspänningar. De flesta moderna 

dimensioneringsanvisningarna bygger på antaganden om den övre 

flytgränsen. 

fyC  – Flytgräns/elastisk gräns för tryckspänningar. Moderna stålmaterial 

har samma värde för tryck och drag, men det gäller inte alltid för 

äldre material som gjutjärn. 

fu  – Högsta draghållfasthet. 

εu  – Maximal töjning. 

 

‒ Utmattningsegenskaper – Fås genom t.ex. S-N kurvor 

 

‒ Brottegenskaper – Används för att utvärdera kvarvarande teknisk livslängd efter att 

skador, t.ex. sprickor upptäckts. Brottegenskaperna utgörs av bland annat brottseghet och 

tröskelvärden för spricktillväxt. 
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Tabell 13. Definitioner och egenskaper för järnmaterial som finns i broar, ML-D1.2 (2012). 

Material Egenskaper 

Gråjärn 
(gjutjärn) 

Järnlegering som innehåller 2,5 – 4,0 % kol och andra ämnen som kisel, fosfor, 
mangan och svavel. Efter gjutning kyls gråjärn sakta för att låta kolet bilda grova 
grafitfjäll som fungerar som spänningsförhöjare. Övriga egenskaper för gjutjärn är låg 
draghållfasthet, sprödhet, dåliga utmattningsegenskaper och stor känslighet för 
storlekseffekter. 

Segjärn 
(gjutjärn) 

Segjärn innehåller kol i sfärisk form istället för fjäll som i gråjärn. De sfäriska 
kolformationerna ger segjärnet de duktila egenskaper som karaktäriserar dess 
egenskaper. 

Smidesjärn Smidesjärn tillverkades genom återupphettning av gjutjärn under omröring då 
innehållet av kol och andra orenheter minskades. Det nedkylda järnet bearbetas 
sedan för att få en blandning av rent järn och utdragna slagg-trådar. Ytterligare 
bearbetning gav finare trådar vilket resulterade i ökad hållfasthet och duktilitet. 
Egenskaperna för utmattning styrs till stor del av andelen kallbearbetning och 
sprickor uppstår normalt i anslutning till nithål eller liknande 
spänningskoncentrationer. 

Historiskt stål Stål som tillverkades före 1922 är ofta av dålig kvalitet och kan ha separerats i flera 
lager med tunna skivor eller innehålla andra defekter. Det är svårt att förutspå 
materialets egenskaper och därför behövs oftast materialprover från den specifika 
konstruktionen. 

Modernt stål Modernt kolstål karaktäriseras av ett linjärelastiskt beteende upp till flytgränsen och 
följs därefter av en betydande plastisk deformation innan brottgränsen nås. Ofta 
förekommer även en viss grad av deformationshärdning. EC 3 (2005) ger tydliga 
direktiv för dimensionering av konstruktioner av modernt stål. 

Rostfritt stål Rostfritt stål är en järnlegering som kännetecknas av dess motståndskraft mot 
korrosion, värme och andra kemiska angrepp. Motståndskraften erhålls tack vare en 
hög kromhalt på minst 10,5 %. I EC 3 (2005) finns anvisningar för dimensionering av 
konstruktioner med rostfritt stål.  
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Tabell 14. Typiska egenskaper för järnmaterial i gamla broar, CIRIA C595 (2004). 

  Gjutjärn Smidesjärn Stål 

  Historiskt Modernt Historiskt Historiskt 
(före 1950) 

Modernt 
(efter 1950) 

E-modul (GPa) Drag 66-94 100-145 154-220 200-205 200-210 

 Tryck 84-91     

Hållfasthet 
(MPa) 

Drag 65-280 150-400 278-593 286-494 275-355 

 Tryck 587-772 600-1200 247-309   

Flytgräns (MPa)    154-408 278-309 275-355 

Brottöjning (%)   0,5-0,75 
(drag) 

7-21 18-20 18-25 

Poisson’s tal  0,25 0,26 0,25 0,26-0,34 0,30 

Densitet (kg/m3)  7050-7300  7700 7840  

Värmeutvidgnings-
koefficient  
(10-6/°C) 

10-11  12 12  
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Det är även viktigt att känna till att materialparametrar kan påverkas av fel i tillverkningen, både 

vid produktionsskedet och monteringen, eller under senare reparationer. Några exempel är: 

 

‒ Porositet, krympsprickor och maskinskador på gjutjärnsdetaljer. 

‒ Uppsprödning av gjutgods vid svetsreparationer. 

‒ Sprickor som uppstår i smidesjärn eller stålkomponenter vid kallbearbetning. 

‒ Förlorad duktilitet i smidesjärn och stålkomponenter vid svetsreparationer, särskilt då 

genomgående dragspänningar introduceras. 

‒ Väteuppsprödning av stål med högre hållfasthet, t.ex. vid elektroplätering av bultar med 

10,9 kvalitet. 

 

 

En genomgång av felorsakerna för 164 stålbroar som rasat eller tagits ur bruk av andra orsaker 

gjordes av Imam och Chryssanthopoulos (2010, 2012). Figur 4(a) visar en sammanställning av 

felorsaker för de stålbroar som rasat och 4(b) visar en sammanställning av felorsaker för de broar 

som togs ur bruk innan de hunnit rasa. Figurerna ger en tydlig bild av att utmattningsskador har 

en betydande roll i den totala skadeproblematiken för stålbroar och är det överlägset största 

problemet för de broar som tagits ur bruk innan de rasat samman. Värt att notera är att 

bortspolning av material ofta varit en viktig faktor i de fall då broar kollapsat. Även buckling har 

haft betydelse då broar kollapsat, men det framgick dock inte vilka skillnaderna var för broar i 

gott skick och de som redan var delvis skadade på grund av nedbrytning. Bortsett från 

utmattning påverkas stålbroar negativt då olika miljöfaktorer (temperatur, skyfall, fukt och 

vindar) bryter ner bron genom att försämra dess materialegenskaper och sammansättning. Den 

mest uppenbara konsekvensen av miljöpåverkan på en stålkonstruktion är korrosion.  

 

 

 

  

Figur 4. Felorsaker för stålbroar (a) vid kollaps och (b) då bron tagits ur bruk innan kollaps. 
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Utmattning 

För att göra en rimlig utvärdering av en befintlig stålbro krävs en viss kunskap om 

utmattningsbelastade konstruktioner och hur gamla konstruktionsmaterial reagerar vid 

exponering för cykliska laster. Nitförband används inte längre på nya broar tack vare förbättrad 

konstruktionsteknik, främst svetsning, och därför saknar aktuella handböcker i många fall 

vägledande information om dimensionering och utvärdering av konstruktioner med nitförband. 

Bultar och bultförband är liksom nitar typiska problemområden för utmattningsskador. På grund 

av de geometriska diskontinuiteter som uppstår vid till exempel bulthål, nitar, dåliga svetsfogar 

och tvärsnittsförändringar, bildas ofta spänningskoncentrationer i anslutning till dessa detaljer 

vilket leder till uppkomsten av utmattningssprickor. Den process som slutligen leder till ett 

utmattningsbrott brukar normalt förklaras i tre steg: 

 

1. Initiering – En spricka tar form i materialets mikrostruktur. Sprickor uppstår som ett 

resultat av plastiska deformationer när spänningsnivån överstiger materialets flytgräns. 

Plastiska deformationer utgår oftast från någon form av oregelbundenhet i materialet, till 

exempel ett hack, en förskjutning, en blåsa eller orenhet i materialet. 

2. Stabil tillväxt – Sprickan växer till i materialet. Tillväxten sker på grund av upprepad 

belastning och leder till att en eller flera huvudsprickor bildas. I sprickfronten uppstår en 

plastisk zon och riktningen styrs initialt av materialsammansättningen men rättar sig 

efterhand i vinkelrät riktning mot huvuddragspänningarna. 

3. Instabil tillväxt – Ett byggnadselement eller hela den bärande konstruktionen brister i 

snabb takt till följd av att sprickan eskalerar. När de ospruckna delarna av ett element inte 

längre klarar av att bära de kvarvarande lasterna går konstruktionen i brott och man 

skiljer normalt mellan spröda och sega brottmoder. Ett sprött brott innebär ett snabbt 

förfarande och en hastig kollaps medan sega brottmoder kännetecknas av stora 

deformationer och tydliga varningssignaler innan konstruktionen slutligen ger upp helt. 

Antalet lastcykler som leder till ett slutligt utmattningsbrott kan variera från ett fåtal till 

miljontals lastcykler beroende på bland annat spänningsnivåer, typ av belastning och 

materialparametrar. 

 

 

På gamla öppna fackverksbroar uppstår utmattningssprickor ofta i sekundära tvärbalkar innan 

huvudbalkarna påverkas. Anledningen är att de sekundära elementen ofta är av kortare längd 

vilket gör att de upplever ett högre antal lastcykler än de längre huvudelementen. Som regel 

innebär varje axelpassage en lastcykel för en kort tvärbalk medan ett helt tåg utgör en lastcykel 

för en lång huvudbalk.  
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Tabell 15 ger en sammanställning av mätningar och instrument som kan användas vid generella 

undersökningar av broar. För utmattningsmätningar bör potentiella spänningskoncentrationer 

utredas:  

 

‒ Töjningsfördelning i högbelastade tvärsnitt,  

‒ Funktion hos konstruktionselement 

‒ Utredning av det neutrala lagret 

‒ Sekundära spänningar 

‒ Moment i infästningar och fasta stöd 

‒ Rörelser i lager 

‒ Töjningsmätningar i teoretiskt obelastade konstruktionselement 

‒ Lokala töjningskoncentrationer i kopplingar som antas vara ledade 

 

 

 

Korrosion 

Korrosion är ett gemensamt problem för alla typer av stålkonstruktioner. Om ingen preventiv 

åtgärd utförs på en stålkonstruktion kommer korrosionen att sänka dess hållfasthet på grund av 

flera sammanlänkade orsaker. Först och främst leder den till att tvärsnittet minskar då rostflagor 

skalas av. De mekaniska egenskaperna för stålet påverkas, rost ansamlas mellan anslutningar och 

det bildas hack i materialet som leder till spänningskoncentrationer vid de skadade delarna. 

Korrosion påverkar med andra ord en konstruktions hållfasthet, stabilitet, funktion och slitstyrka. 

Typ och omfattning av korrosion beror på många faktorer som detaljutförande, 

materialegenskaper, drift- och underhåll, omgivning och eventuella skyddslager. Den vanligaste 

uppdelningen av olika sorters korrosion är allmän-, galvanisk- och spaltkorrosion, samt 

gropfrätning och spänningskorrosion. Spänningskorrosion är en kombination av elektrokemisk 

korrosion och inre spänningar som leder till att utmattningsbeständigheten minskar. 
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Tabell 15. Mätningar och mätinstrument som kan användas vid broundersökningar, Helmerich et al. 

(2006). 

Mätuppgift Mätinstrument Noggrannhet 

Lokal töjningsfördelning i ett 
tvärsnitt där spänningsnivåerna 
antas vara höga eller tvärsnitt 
som förändrats p.g.a. skador  

Töjningsgivare, 
Mekaniska töjningsmätare, 
Fiberoptiska sensorer  

2µ 
 
0,5-1,0µ beroende på sensor 

Verkligt statiskt system System av töjningsgivare, 
Dynamiska mätsystem 

 

Temperatureffekter Temperaturmätare (baserade på 
resistans), 
Termoelement  
(halvledare) 

≈0,1°C beroende på  
mätintervall 

Vinklar Inklinometer ≈0,1% beroende på 
mätintervall 

Förskjutningar eller sättningar Potentiometer, 
Induktiva sensorer (lägesgivare), 
Lasersystem, 
Hydrostatisk nivellering,   
Tryckmätare 

≈0,1%, 
≈0,1% 
0,3 mm + avståndinfluenser  
≈0,1% 
≈0,1% 

Dynamiska egenskaper Accelerometrar, 
Töjningsgivare 

0,05-1% 

 

 

 

Nedbrytning av skyddande beläggningar och korrosion av stålkomponenter (efter att 

beläggningen slitits) är tidsberoende processer och nedbrytningens hastighet bestäms av de 

miljöfaktorer som råder lokalt kring bron. Den uppdelning som normalt görs för 

utomhuskonstruktioner är: (a) vattendränkt miljö, (b) skvalpande miljö och (c) luftexponering, se 

Figur 5. Samtliga av dessa miljöer associeras med olika nivåer av potentiell korrosion. Följande 

modeller fokuserar enbart på korrosion vid luftexponerad miljö. Luftexponerad korrosion kan 

vidare delas upp i tre kategorier utifrån den omgivande miljön: landsbygd, industri och marin 

omgivning. 

 

 

 

Figur 5. Yttre exponeringsmiljöer enligt Sorensen et al.(2009). 
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Flera oberoende studier har slagit fast att de huvudfaktorer som påverkar korrosiviteten är 

klimatet (luftfuktighet och temperatur) och förekomsten av luftburna föroreningar (bland annat 

SO2 och Cl
-
). En fysisk övervakning av dessa parametrar skulle möjliggöra 

korrosivitetsklassningar av avgränsade områden. Genom att kombinera liknande mätningar med 

korrosionsmätningar har nedbrytningsmodeller för korrosion kunnat tas fram. EN ISO 9223 

(2012) tillhandahåller riktlinjer för korrosivitetsklassning utifrån relevanta miljöfaktorer, enligt 

Tabell 16.  

 
 

Tabell 16. Korrosionshastigheter för olika exponeringsmiljöer, EN ISO 9223 (2012). 

Corrosivity 
category 

Description  Corrosion rates 1  
(μm/year) 

C1 Very low corrosivity: Dry or cold zone, atmospheric environment 
with very low pollution and time of wetness, e.g. certain deserts, 
Central Arctic/Antarctica.   

≤ 1.3 

C2 Low corrosivity: Temperate zone, atmospheric environment with 
low pollution (SO2 < 5 μg/m3), e.g. rural areas, small towns. Dry or 
cold zone, atmospheric environment with short time of wetness, 
e.g. deserts, subarctic areas. 

1.3 < A ≤ 25 

C3 Medium corrosivity: Temperate zone, atmospheric environment 
with medium pollution (SO2: 5 μg/m2 to 30 μg/m3) or some effect of 
chlorides, e.g. urban areas, coastal areas with low deposition of 
chlorides. Subtropical and tropical zone, atmosphere with low 
pollution. 

25 < A ≤ 50 

C4 High corrosivity: Temperate zone, atmospheric environment with 
high pollution (SO2: 30 μg/m3 to 90 μg/m3) or substantial effect of 
chlorides, e.g. polluted urban areas, industrial areas, coastal areas 
without spray of salt water or, exposure to effect of de-icing salts. 
Subtropical and tropical zone, atmosphere with medium pollution. 

50 < A ≤ 80 

C5 Very high corrosivity: Temperate and subtropical zone, 
atmospheric environment with very high pollution (SO2: 90 μg/m3 
to 250 μg/m3) and/or significant effect of chlorides, e.g. industrial 
areas, coastal areas, sheltered positions on coastline.  

80 < A ≤ 200 

CX Extreme corrosivity: Subtropical and tropical zone (very high time 
of wetness), atmospheric environment with high SO2 pollution 
(higher than 250 μg/m3) including accompanying and production 
factors and/or strong effect of chlorides, e.g. extreme industrial 
areas, coastal and offshore areas, occasional contact with salt 
spray. 

200 < A ≤ 700 

Notes: 1 Corrosion rates correspond to the first year of exposure.  
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En modell som kan användas för att beräkna korrosionsstyrd materialförlust, C, som en funktion 

av tiden, t, är: 

 

 

C(t) = At
B
     (4.3) 

 

 

där materialförlusten uttrycks i mm, tiden anges i år och A och B är empiriska konstanter som 

avgörs från fall till fall. EN ISO 9223 (2012) rekommenderar att A beräknas enligt: 

 

 

A = 1,77SO
0,52

 exp(0,020RH + fst )+  

0,102 CL
0,62

 exp(0,033RH + 0,040T)   (4.4) 

 

 

och där  

 

 

fst = 0,150(T-10)   för    T ≤ 10°C    (4.5) 

 

eller 

 

fst = -0,054(T-10)   för    T >10°C   (4.6) 

 

 

SO är årsgenomsnittet för SO2 [mg/(m
2
, d)], RH är årsgenomsnittet på luftfuktigheten [%], CL är 

årsgenomsnittet för Cl
-
 [mg/(m

2
, d)] och T är temperaturens årsgenomsnitt [°C]. För B 

rekommenderas μ = 0.523 och σ = 0.026. För perioder längre än 20 år rekommenderas följande 

ekvation: 

 

 

C(t > 20) = A[20
B
 + B(20

B - 1
)(t - 20)   (4.7) 
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4.2.2 Nedbrytning av tunnlar 

Generellt 

Tunnlar är viktiga infrastrukturtillgångar som ger tillgång till annars otillgängliga platser, till 

exempel bergsområden eller tunnelbana, samtidigt som de kan bidra till ett lands ekonomiska 

utveckling. Väl utformade tunnlar har ett antal miljömässiga fördelar: den naturliga miljön 

skyddas (flora och fauna), sänkt förbrukning av energi/bränsle på grund av kortare resor och 

avlastning av högt trafikerade områden. Det finns flera olika typer av tunnlar: (a) oarmerad och 

armerad betong (förtillverkade tunnelsegment, platsgjutna tunnlar, tunnlar fodrade med 

sprutbetong), (b) murverk (tegel, sten block) och (c) metalltunnlar. Dessutom förekommer (d) 

ofodrade tunnlar i områden med berg av bra kvalitet. De metoder som används vid 

tunnelkonstruktion beskrivs bland annat i CIRIA C670 (2009). 

 

Nedbrytning av en tunnel kan bero på flera orsaker bland annat geotekniska händelser (t.ex. 

seismisk aktivitet), materialförsämring i tunnelfoder, oavsiktliga skador (bränder, explossioner, 

m.m.) och vandalism. Uppkomna fel kan ha allvarliga socioekonomiska konsekvenser som 

funktionsstörningar, behov av trafikomledningar, förlorade intäkter, materiella skador, skador på 

miljön och i värsta fall människliga konsekvenser. I vissa fall kan även angränsande 

konstruktioner och byggnader drabbas när en tunnel havererar. Typ och omfattning av 

tunnelnedbrytning styrs både av tunnelns läge (omgivande geologiska faktorer, grundvatten, 

m.m.) och dess konstruktionsmaterial. Figur 6 ger en bild av typiska sprickformationer i 

betongtunnlar. 

 

 

 

 

 

Figur 6. Typiska sprickformationer i fodrade tunnlar, Wang (2010). 
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Nedbrytning styrd av geotekniska/geologiska förhållanden 

Grundvatten har stor påverkan på nedbrytningen i en tunnel och rörelser i omgivande berg eller 

jord kan påverka dess stabilitet. Grundvatten kan påverka egenskaperna för både den omgivande 

marken och hållbarheten av själva tunneln, grundvatten som tränger genom en infodring kan leda 

till aggressiva sulfatattacker. Ett annat resultat av grundvattenstörningar kan vara minskad 

skjuvhållfasthet mellan infodring och berg, samt mellan olika lager i berget (CIRIA C670, 2009). 

Detta kan i sin tur bland annat leda till ökad belastning på tunnelfodret. De effekter som 

grundvatten kan ha på en tunnel kan sammanfattas som: 



‒ Sättningar.  

‒ Belastningsökningar då omslutande jordarter sväller.  

‒ Sulfatattacker och korrosion vid vatteninträngning genom sprickor och diskontinuiteter.  

‒ Skjuvproblem.  

‒ Håligheter kan uppstå vid kalkupplösning eller bortspolning av fint material.  

‒ Bärighetsproblem. 

 

 

Markrörelser i anslutning till en tunnel på grund av t.ex. instabilitet i angränsande slänter kan 

orsaka skevheter eller snedvridningar i en tunnel då spänningarna blir ojämnt fördelade. De 

geotekniska förhållandena kring tunneln har stor inverkan på vilka markrörelser som uppstår 

kring tunneln. Markförhållandena runt en tunnel kan även påverkas över tid vilket i sin tur 

påverkar belastningen och spänningsfördelningen. Förändrade spänningsförhållanden kan bland 

annat ge upphov till sättningar, sprickor, krossbrott, vridningar och utbuktningar i tunnelfodret. 

Figur 7 ger exempel på vanliga deformationer i murade tunnlar.  

 

 

 

Nedbrytning av material 

Nedbrytning av konstruktionsmaterial syftar till negativa egenskapsförändringar i tunnelfodret på 

grund av antingen inre eller yttre faktorer, t.ex. försämrade mekaniska egenskaper eller minskat 

tvärsnitt. Tabell 17 ger en sammanfattning av de vanligaste nedbrytningsmekanismer som 

förekommer i betongtunnlar. Det bör dock noteras att förekomsten av en nedbrytningsmekanism 

kan vara den utlösande faktorn för en annan mekanism, bland annat så kan sulfatattacker ge 

upphov till betongsprickor som i sin tur försämrar korrosionsskyddet för armeringen. 
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Figur 7. Vanliga deformationer i murade tunnlar, CIRIA C670 (2009). (a) nedböjning av tunneltak, (b) 

inbuktning av tunnelväggar, (c) inbuktning av tunnelväggar, (d) ensidig inbuktning, (e) vridning av tunnel 

och (f) sättningar. 

 
 

Tabell 17. Nedbrytningsmekanismer och konsekvenser för betongtunnlar, ML-D2.2 (2013). 

Nedbrytnings-
mekanism 

Konsekvenser 

Sulfatattacker Reaktion mellan sulfater (finns i grundvatten, mark och berggrund) och 
cement som leder till att flagor bildas eller att materialet blir smuligt.  

Fryscykler Betong är ett poröst material som kan absorbera och behålla fukt. 
Nedbrytningen sker när vattenmättad eller uppfuktad betong utsätts för 
fryscykler. Det finns två skadetyper som förknippas med upprepad frysning 
och upptining av betong; (a) Ytspjälkning och (b) invärtes sprickor.  

Alkalireaktioner (AAR) AAR hänvisar till de reaktioner som uppstår mellan det alkaliska innehållet i 
cementpastan och en viss sorts aggregat. De två huvudtyperna av AAR är 
alkali-kisel reaktioner (ASR) och alkali-karbonat reaktioner (ACR). ASR kan 
endast ske när betongen har ett högt alkali innehåll i sin cementpasta, då 
reaktiva aggregat har använts eller då det förekommer vatten.  

Armeringskorrosion Betongens alkaliska egenskaper främjar bildandet av tunn oxiderad hinna 
som begränsar korrosionshastigheten (passivering). Vid korrosion inträffar 
ett antal kemiska reaktioner, bland annat minskar stålets aktiva 
tvärsnittsarea, betongen spricker eller spjälkas när rost bildas, samtidigt som 
de mekaniska egenskaperna påverkas och förankringsegenskaperna 
försämras.  

(a

) 

(b

) 

(c

) 

(d

) 

(e

) 

(f) 
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4.3 Utbyte av föråldrad infrastruktur (WP3) 

Arbetet i WP 3 utmynnade i en handbok för utbyte av gammal järnvägsinfrastruktur, ML-D3.4 

(2014). Handboken tillhandahåller vägledning och beskrivningar som järnvägsförvaltare kan 

använda för att utvärdera, göra metodval och planera utbyte av spår och broar. Broar kan bytas ut 

på många olika sätt och metoderna skiljer sig åt mellan olika länder i Europa. Skillnaderna 

motiveras i vissa fall av olika regionala och lokala aspekter. De metoder som studerades i WP 3 

ansågs vara de som hade störst potential i att: 

 

‒ Reducera risker i säkerhet, kvalitet och tid. 

‒ Minska kostnader. 

‒ Förkorta trafikstoppen vid utbyte. 

‒ Öka hållbarheten genom bland annat minskad materialanvändning och mindre utsläpp. 

‒ Öka storleken på de broar som är möjliga att byta ut. 

 

 

Ett ytterligare fokus var förbättring av logistiken vid brobyten. Genom en förbättrad planering 

kan hela byggprocessen förbättras avsevärt och de punkter som listas ovan kan också styras. 

Noggrann planering beaktar särskilt de platsförhållanden som råder vid bron och övriga aspekter 

rörande användande och egenskaper för hela järnvägslinjen och dess omgivning är viktiga. I 

följande avsnitt presenteras riktlinjer för planering, samt utbyte av små och stora 

brokonstruktioner. Metoder för utbyte av överbyggnader och hela broar studeras. Dessutom ges 

råd kring användandet av avancerade material och effektivare produktionsmetoder, till exempel 

prefabricering.  

 

 

 

4.3.1 Planering 

Alla byggaktiviteter på och kring en järnvägslinje påverkar tillgången till spåren vilket i sin tur 

har betydelse för driften av hela järnvägssystemet. Utbyte av befintlig infrastruktur i 

järnvägsmiljö är därför en komplicerad uppgift som ställer stora krav på en noggrann planering. 

Bland annat så måste alla byggnadsaktiviteter, spårarbeten, signalsystem, driftplaner och andra 

system koordineras för att undvika onödigt långa avbrott eller störningar i trafiken. I normalfallet 

utnyttjas järnvägens kapacitet till en relativt hög grad och systemet har därför ytterst begränsad 

tolerans för trafikstörande influenser.  

 

Schemalagd trafik måste beaktas särskilt vid planeringen av utbyten och hänsyn bör även tas för 

alla långsiktiga planer för trafiktillväxt och utnyttjande. Vid utbyte av järnvägsinfrastruktur 

innebär detta att eventuella planer att öka hastigheterna och lasterna eller förändra tågtyperna bör 

vara kända för en tidsperiod på kanske 60-80 år. Dessa parametrar är bland annat av intresse då 

vissa konstruktionsparametrar ska bestämmas för den nya bron. Ett exempel är α-faktorn för last, 

som korrigerar de karakteristiska vertikala lasterna till att återspegla den faktiska dynamiska 

trafiklasten. Alla aktiviteter som påverkar spårtillgängligheten bör normalt planeras in på ett 

väldigt tidigt stadium, ca 5-6 år rekommenderas i ML-D3.2 (2014) för utbyte av broar. På så sätt 

säkerställs att brobytet och alla trafikstopp kan planeras ordentligt och inkluderas i driftplanerna 

för den aktuella sträckan. I Tabell 18 visas det normala tidsfönstret som tillåts för trafikstopp i 

samband med utbyte av järnvägsinfrastruktur i några Europeiska länder. Normalfallet för Europa 
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ligger på 60-100 timmar för utbyte av en bro och insatsen görs vanligtvis under helgen för att 

minimera störningarna på den vanliga trafiken. I Sverige förordar Trafikverket att bytet 

verkställs på mellan 16 och 24 timmar då hela konstruktionen byts ut i en sammanhängande 

insats, ML-D3.2 (2014). I de fall då de använder sig av tillfälliga broar görs utbytet i två 

omgångar som pågår i 7 timmar vardera. 

 

 

Tabell 18. Vanliga trafikstopp i samband med utbyte av befintliga broar, ML-D3.2 (2014). 

Järnvägsförvaltare  Tidsutrymme för bytet Kommentarer  

Ceské Dráhy CD (CZ)  
 
 

60 h Vanligtvis under helger  
 

Network Rail Infrastructure 
Limited  (UK) 
 
 

60 – 100 h  Vanligtvis under påsk- eller julhelgerna 

Deutsche Bahn AG (DE) 60 h Vanligtvis under helger 
 
 

Banedanmark (DK)  120 h 
 

56 h 

Vanligtvis under påsk  
 
Vanligtvis under helger 
 
 

Administrator de 
Infraestructuras Ferroviarias 
ADIF (ES) 
 
 

60 h  Vanligtvis under helger 

Trafikverket (SE) 16-24 h, eller  
 
 
 

2x7 h  

Vanligtvis under helger. Längre stop tillåts 
då man använder sig av rälsgående 
brovagnar.  
 
Två kortare stop då man använder 
temporära broar.  
 
 

Türkiye Cumhuriyeti Devlet 
Demiryollari Isletmesi TCDD 
(TU) 

2x7 h Temporära broar används och även 
hastighetsbegränsningar.  
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Principen för kostnadsberäkningar och debitering i samband med spårarbeten som stoppar eller 

medför hastighetsbegränsningar för trafiken skiljer sig mellan olika länder. I vissa länder tecknas 

rättsliga avtal mellan infrastrukturförvaltaren (IM) och tågoperatören som definierar den kostnad 

som IM skall betala tågoperatören vid trafikstörningar.  I andra länder beräknas en teoretisk 

kostnad för alla trafikstörningar men inga betalningar utgår och i vissa fall sammanställs inte 

kostnaderna alls.  I vissa avtal betalar IM ett vite till operatören när spårtillgängligheten inte kan 

garanteras.  Kostnaderna kan variera beroende på vilken tid på dygnet eller året som trafikstoppet 

sker och ibland påverkas vitet av trafikstoppets betydelse för hela nationens ekonomi. 

 

Avbrott i tågtrafiken utgör ofta en stor andel av den totala livscykelkostnad som kan tillskrivas 

brons kostnader för underhåll och reparationer. För att minimera dessa kostnader måste en 

noggrann planering göras för alla typer av reparations-, underhålls- eller utbytesverksamhet som 

har påverkan på tågtrafiken. Bra planering hjälper även till att identifiera och minimera den tid 

som trafiken behöver stängas ner i samband med ett brobyte och på så sätt finns en större 

möjlighet att i god tid göra erforderliga förändringar i tidtabellen. På så vis kan alla förändringar 

även annonseras för allmänheten i god tid så att eventuella olägenheter för resenärer och 

tågoperatörer minimeras.  När ett lämpligt datum bestämts kan en detaljerad planering 

påbörjasmed särskilt fokus på byggprocessen och logistiken för själva bytet. Särskild hänsyn bör 

även tas till hur den omgivande miljön påverkas av arbetet. De metoder som går att utföra på den 

avgränsade tiden kan därefter jämföras, utvärderas och kostnadsbestämmas. Produktionsmetoden 

kan både innebära att platsbyggda och prefabricerade element används, men på grund av de korta 

produktionstiderna används i regel övervägande prefabricerade delar. 

 

 

Driftstörningar på järnvägen leder i regel till extra kostnader och inkomstbortfall för 

tågoperatörerna jämfört med normalfallet (ostörd drift). Dessa kostnader kan härledas till: 

 

‒ Totalstopp och lokala stopp i trafiken på grund av arbeten. 

‒ Hastighetsrestriktioner på grund av arbeten. 

‒ Driftstörningar 

‒ Utökade förseningar. 

 

 

De operativa konsekvenserna som uppstår vid ett brobyte som till exempel trafikförseningar, 

trafikomledningar, produktionsarbete, m.m. bör ingå i beräkningen av totalkostnaden för bytet. 

En grov uppdelning av kostnaderna för IM och brukare är:  

 

1. Kostnader för förvaltare 

‒ Planering och verkställande av en tidplan för den störda perioden. 

‒ Viten och återbetalningar till kunder. 
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2. Kostnader för brukare 

‒ Högre personalkostnader p.g.a. längre arbetstider vid omledning av trafik. 

‒ Kostnader för att ersätta inställda tåg med tillfälliga bussar. 

‒ Högre drift- och underhållskostnader på grund av längre resor vid omdirigerad trafik. 

‒ Högre energiåtgång på grund av längre resor. 

 

3. Inkomstbortfall för både föraltare och operatörer 

‒ Förlust av användare och passagerare leder till minskade inkomster. 

 

 

 

4.3.2  Utbyte av överbyggnad på korta broar 

Ofta räcker det med att byta ut broöverbyggnaden när underbyggnaden bedöms klara av den 

funktion som krävs efter bytet. Ett utbyte av en överbyggnad är ofta en snabb och okomplicerad 

åtgärd för att öka kapaciteten och tillgängligheten på en järnvägsbro om den består av en kort 

konstruktion i ett enkelt spann. Den nya överbyggnaden konstrueras för att bära de nya lasterna 

och efter att den gamla överbyggnaden tagits bort installeras den nya överbyggnaden direkt på de 

gamla fundamenten. I vissa fall kompenseras de högre trafiklasterna på fundamenten åtminstone 

delvis av att den nya överbyggnaden består av nya lättare material, till exempel fiberkompositer. 

I andra fall när fundamenten bedöms klara av högre permanenta laster kan större och tyngre 

överbyggnader användas, ett vanligt exempel är att gamla stålkonstruktioner byts ut mot nya 

tyngre kompositkonstruktioner av stål och betong. 

 

 

Ett utbyte av en överbyggnad består med andra ord av minst två produktionssteg som utförs på 

plats: 

 

1. Bortforsling eller rivning av den gamla överbyggnaden. 

2. Installering av den nya överbyggnaden ovanpå de befintliga fundamenten. 

 

 

Det är viktigt att se till att den befintliga överbyggnaden går att flytta och inte har läkt ihop med 

fundamenten på grund av år av naturliga processer och/eller på grund av permanenta 

förslutningsanordningar eller tillfälliga infästningar som lämnats på plats. En noggrant 

genomförd planering med platsbesök och inventeringar betalar sig i regel tillbaka då 

tidskrävande problem undviks. 

 

För broar med lager, kan ett lagerutbyte genomföras i samband med utbytet med hjälp av 

förtillverkade lagerhållare i betong som fästs på den befintliga underbyggnaden.  Ett annat 

alternativ är att använda någon form av övergjutning som håller lagret på plats. Övergjutningar 

kräver dock en viss härdningstid som vanligtvis inte går att få med vid ett snabbt utbyte. En 

vanlig lösning på problemet med betonghärdning är att använda sig av temporära stöd. 

Överbyggnaden, speciellt stålbroar, måste förberedas för två eller tre stödpunkter (avstyvningar) 

för varje lager. Vanligtvis används tre avstyvningar: en för ett temporärt stöd, en för det slutliga 

stödet och en som används då bron lyfts och det tillfälliga stödet tas bort. Det är dock möjligt att 
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använda bara två stödpunkter om det tillfälliga stödet utgörs av en sandfylld låda som bara rivs 

när det permanenta stödet är klart. Sanden måste välpackad för att få till ett stabilt stöd, men det 

måste samtidigt vara lätt att ta bort. En fördel med tre stödpunkter är att framtida lagerbyten 

underlättas. 

 

Vanligtvis är det möjligt att byta ut en mindre broöverbyggnad på ungefär 12 timmar. Det finns 

flera metoder att välja mellan beroende på olika förutsättningar, men oftast fördras byggkranar 

för att snabbt lyfta av den gamla konstruktionen och lyfta på den nya. De mest lämpliga 

metoderna för byte av korta överbyggnader bedömdes i MAINLINE vara: (a) mobila 

byggkranar, (b) rälsgående byggkranar, (c) rälsgående brovagnar, (d) längsgående lansering, (e) 

horisontell lansering och (f) byte av brodäck. Tabell 19 sammanfattar de olika metoderna som 

beskrevs i ML-D3.1 (2013). 

 

 

 

Tabell 19. Beskrivning av de metoder som kan användas för att byta ut en broöverbyggnad. 

Metod Beskrivning 

Mobila byggkranar Mobilkranar har använts framgångsrikt vid utbyten av kortare broöverbyggnader. 
I vissa fall kan det även vara ekonomiskt försvarbart att använda mobilkranar för 
att byta ut överbyggnader på broar på upp till 35 m. Ett krav är naturligtvis att 
kranen har möjlighet att fraktas till arbetsplatsen där bron står. Ett problem med 
metoden kan vara då bron är belägen på jordbruksmark med låg bärighet. För att 
kunna utföra ett lyft med en mobilkran så måste broöverbyggnaden vara helt 
frikopplad från underbyggnaden.  En nackdel med mobilkranar är att ledningar 
och utrustning belägna ovanför bron måste nedmonteras under arbetet. Kranen i 
sig själv är en mycket viktig komponent för att lyckas med arbetet; men om något 
oväntat inträffar kan det vara svårt att använda eller reparera kranen på plats 
(t.ex. överlaster eller svåra väderförhållanden med hårda vindar). Höga 
redundanskrav kan även orsaka oproportionerligt stora kostnadsökningar. 
 

Rälsgående 
byggkranar 

Det finns även byggkranar som kan transporteras längs med det befintliga spåret, 
men deras lyftkapacitet vinkelrätt mot banan kan ibland vara väldigt begränsad 
jämfört med vanliga mobilkranar. En noggrann planering av arbetsgången är 
extremt viktig, särskilt med avseende på närliggande broar/spår, lyftkapaciteten 
hos de tillgängliga kranarna och brons egenvikt. På sträckan mellan den nya 
överbyggnadens tillverkningsplats och där den ska ställas upp måste man ta 
hänsyn till banans lastkapacitet och samtidigt se till att transportvägen är fri från 
hinder.   
 

Rälsgående 
brovagnar 
(se Figur 8) 

En av de mest framgångsrika metoder som har använts under en lång tid i vissa 
länder i Europa är rälsgående brovagnar. Brovagnen är egentligen en hög 
järnvägsvagn med gott om plats mellan boggier och hydraulik för lyftning och 
sänkning. En vanlig järnvägsbro kan med hjälp av dessa bytas ut helt och hållet på 
endast 12-16 timmar. Vagnen själv är byggd utan motor för transport och istället 
används lok för att dra fram den. Den nya överbyggnaden byggs upp på en 
lämplig plats, men helst inte mer än 15 km från den plats där den ska stå. Tåg 
som kör med en bro på flaket bör helst inte framföras snabbare än 10 km/h. 
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Längsgående 
lansering 

För längre broar går de rälsgående brovagnarna inte att använda på grund av 
utrymme och lastbegränsningar. Då finns istället möjligheten att koppla ihop den 
gamla bron till den och hela enheten kan sedan skjutas fram i spårets 
längsriktning. När enheten väl är på rätt plats kan den nya och gamla 
överbyggnaden separeras innan den nya bron sänks ner på rätt plats. Tillfälliga 
mittstöd används ofta vid längsgående lansering för att undvika alltför stora 
påfrestningar under förflyttningen. I sådana fall kan hydrauliska torn användas för 
att lyfta och transportera bort bron. Ett sätt att slippa använda sig av temporära 
mittstöd är att lyfta den gamla bron, ansluta den till den nya bron och använda 
den gamla bron som en lanseringsbalk när den nya skjuts på plats. 
 

Horisontell 
lansering 

Att förflytta en bro i sidled är en ganska rättfram process som har visat sig 
fungera väl i många sammanhang. Det kan göras genom att placera stålbalkar på 
marken för att göra ett spår för de rullager som tillfälligt placerats under bron. En 
bro kan därför byggas upp vid sidan om den gamla och sedan skjutas på plats 
under ett relativt kort trafikstopp. I de flesta fall behövs vissa tillfälliga stöd 
ovanpå vilka nya bron byggs och där den gamla bron kan placeras innan den rivs. 
Sträckan som den nya bron behöver förflyttas och behovet av tillfälliga stöd kan 
minskas genom att först göra sig av med eventuella gångbanor. 
 

Byte av brodäck 
(se Figur 9) 

För ett stort antal balk- eller fackverksbroar kan det vara fullt tillräckligt att 
endast byta ut brodäcken eftersom övriga delar ofta har bättre hållbarhet. En 
partiell ersättning av överbyggnaden på en gammal fackverksbro är ofta ett 
ekonomiskt fördelaktigt beslut när det gäller att förlänga livslängden på hela 
konstruktionen. Vanligtvis finns det tre kritiska punkter som kan begränsa hela 
projektet när det gäller utbyten av broar: (1) arbetet måste kunna utföras under 
väldigt korta trafikstopp; (2) begränsad lastkapacitet på underbyggnaden och 
marken runt om bron; och(3) begränsningar i budgeten.  
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(a) Brovagnen har transporterat den nya 

överbyggnaden på plats. 

(b) Den nya överbyggnaden vrids i 90 grader. 

 

 

 
 

(c) Den gamla överbyggnaden lyfts upp och 

vrids I 90 grader.  

(d) Den nya överbyggnaden vrids tillbaka och 

sänks på plats. Därefter vrids den gamla bron i 

åkriktningen och transporteras bort. 

Figur 8. Utbyte av broöverbyggnad med rälsgående brovagn, ML-D3.1 (2013). 

 

 

 

 

 

 

Figur 9. Utbyte av brodäck på Forsmobron över Ångermanälven, Collin et al. (2010). 

 

 

 

  



55 

Rekommendationer för utbyte av broöverbyggnader 

I allmänhet är kortare broar lättare att byta ut. Det beror främst på konstruktionens egenvikt och 

att det är enklare att transportera en lätt bro. Vid planeringen av ett brobyte är det dessutom 

viktigt att veta vilken brotyp som ska hanteras, hur lång tid bytet tar, vilka ekonomiska resurser 

som finns, vad som finns under bron, om linjen är elektrifierad och vilken utrustning som är 

tillgänglig. Tabell 20 sammanställer de rekommendationer som ML-D3.4 (2014) ger för utbyte 

av broöverbyggnader vid olika förhållanden. 

 

 

Tabell 20. Rekommenderade metoder för utbyte av broöverbyggnader, ML-D3.4 (2014). 
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Brons längd         

kortare än 5 m   ++ ++ ++ ++ ++ ++ 

5-20 m   ++ ++ ++ ++ ++ ++ 

Längre än 20 m   + + + + ++ ++ 

Brotyp       

Balkbro i betong + + ++ ++ ++ ++ 

Fackverksbro i stål ++ ++ + ++ ++ ++ 

Balkbro i stål   ++ ++ ++ ++ ++ ++ 

Valvbro (murade)    + + + + + + 

Övriga    + + + + + + 

Tid för byte        

6-12 h   + + + - + + 

12-24 h  ++ ++ ++ + ++ + 

24-60 h  ++ ++ ++ ++ ++ ++ 

Över 60 h   ++ ++ ++ ++ ++ ++ 

Ekonomiska resurser         

Begränsade resurser  + + + + ++ ++ 

Normala resurser   ++ ++ ++ ++ ++ ++ 

Gott om pengar  ++ ++ ++ ++ ++ ++ 

Vad finns under bron        

Vatten    ++ ++ ++ ++ + ++ 

Landsväg   ++ ++ ++ ++ ++ ++ 

Motorväg   ++ ++ ++ ++ ++ ++ 

Stadsgata   ++ ++ ++ ++ ++ ++ 

Jordbruksmark   + ++ ++ ++ ++ ++ 

Arbetsområdets storlek        

Litet    ++ ++ ++ + + + 

Normalt   ++ ++ ++ ++ ++ ++ 

Elektrifierad linje         

Ja   + ++ ++ + ++ + 

Nej   ++ ++ ++ ++ ++ ++ 
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4.3.3 Utbyte av hela broar 

De mest lämpliga metoderna för byte av korta överbyggnader bedömdes i MAINLINE vara: (a) 

temporära broar, (b) prefabricerade element, (c) horisontell lansering, (d) vertikal och 

längsgående lansering och (e) utbyte av kulvertar och korta broar. Tabell 21 sammanfattar de 

olika metoderna som beskrevs i ML-D3.1 (2013) och i Tabell 22 sammanställs MAINLINEs 

rekommendationer. 

 

 

 

Tabell 21. Beskrivning av de metoder som kan användas för att byta ut hela brokonstruktioner. 

Metod Beskrivning 

Temporära broar 
 

 

En tillfällig bro är en konstruktion som placeras under spåren på den bro som 
ska bytas ut innan en ny permanent bro kommer på plats. Byggandet genomförs 
sedan under det tillfälliga stödet. En tillfällig bro kan byggas där när den fria 
höjden under järnvägen tillåter att man minskar konstruktionshöjden på den 
nya bron. En tillfällig bro kan användas flera gånger och bör därför vara lätt att 
installera och ta bort efter användning. De vanligaste tillgängliga längderna på 
temporära broar sträcker sig från 6 -24 m. En temporär bro tillåter sig ibland att 
placeras direkt ovanpå stödmurar. Efter att en temporär bro med låg 
konstruktionshöjd och utan ballast installerats på plats kan man börja med att 
riva den gamla bron och därefter byggs en ny upp under den tillfälliga bron. 
Gamla broar har ofta ett tjockt lager av ballast vilket gör att det är lätt att passa 
in den temporära bron. 
 

Prefabricerade 
element 
 

 

Utbyte av kortare broar (under 5 m) sker vanligtvis med hjälp av prefabricerade 
element. Metoden har använts i stor utsträckning de senaste 10 åren och kan 
utföras relativt snabbt. Den gamla bron kan plockas bort efter att trafiken 
stängts av och rälsen avmonterats. I vissa fall utförs förstärkningsarbeten på 
marken innan de prefabricerade elementen lyfts på plats. Denna metod kan 
oftast genomföras på 24 timmar eller under en helg, men beroende på vilka 
geotekniska förutsättningar som råder på plats kan det ibland behövas upp till 
6-8 dagar. Man kan förvänta sig att de broar som bytts ut mot prefabricerade 
element har samma livslängd som vanliga platsgjutna betongkonstruktioner. 
Ofta behövs en del extra packande för att få till jämna övergångszoner efter att 
en bro bytts ut.  
 

Horisontell lansering 
 

 

I de fall där den bro som behöver bytas ut är längre än 15 – 20 m är 
prefabricerade element inte längre lämpliga och då är det vanligaste 
förfarandet att platsbygga en ny bro vid sidan om den gamla och sedan knuffa 
den på plats. Den nya bron bör vara så komplett som möjligt innan bytet 
påbörjas, vilket betyder att betongytan bör vara tätad, samt att spår och 
spårbädd redan är på plats. När den nya bron färdigställts börjar man med att få 
koppla bort rälsen och därefter flyttas den gamla bron bort för att göra plats för 
den nya. 



57 

Vertikal och 
längsgående 
lansering 

När det inte är möjligt att under en längre tid stänga av en väg som går under 
den avsedda bron kan det istället vara möjligt att bygga den nya bron på en 
plattform bredvid innan den lyfts ner vid sidan om den gamla bron och knuffas 
på plats. Detta innebär att trafiken under bron kan upprätthållas längre och att 
vägen bara behöver stängas när den nya bron ska flyttas på plats. När den nya 
bron är färdig kapas rälsen, den gamla bron flyttas, eventuella 
grundförstärkningar utförs och lanseringsbalkar placeras ut för att underlätta 
flytten. Normalt använder man sig av mobila byggkranar eller hydrauliska torn 
för att lyfta ner den nya bron, flytta på den gamla bron installera den nya 
konstruktionen på rätt plats. Ibland använder man sig även av tillfälliga stöd vid 
förflyttningen.  
 

Utbyte av kulvertar 
och korta broar  
 

 

Gamla kulvertar eller korta broar kan enkelt bytas ut mot nya prefabricerade 
eller platsbyggda betongelement. Kulvertar med diametrar på mindre än 
ungefär 1 m kan utan problem drivas rakt igenom banvallen utan att man 
behöver stänga av linjen.  Men då det handlar om större kulvertar måste man 
gräva ut dem. Flexibla kulvertar av stål (som i själva verket kan betraktas som 
relativt flexibla bågbroar) har under senare årblivit allt mer populära eftersom 
de är relativt billiga och kan byggas och installeras relativt snabbt jämfört med 
traditionella material och konstruktionslösningar. Komponenterna i traditionella 
stålkulvertar består av korrugerade stålrör eller plattor med skruvade 
anslutningar. Spannvidden på stålkulvertar ligger vanligtvis på mellan 3 och 12 
m. 
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Tabell 22. Rekommenderade metoder för utbyte av hela broar, ML-D3.4 (2014). 

++ = Ja   
+   = kan fungera i visa fall 
 ─  = nej    Te
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Brons längd        
kortare än 5 m   ++ ++ ++ ++ ++ 
5-20 m    ++ ++ ++ ++ ++ 
Längre än 20 m   + ++ ++ ++ ++ 

Brotyp       
Platsbyggd plattrambro i betong  ++ ++ ++ ++ + 
Prefabricerad plattrambro i betong  ++ ++ ++ ++ + 
Fackverksbro i stål    - ++ ++ ++ ++ 
Balkbro i stål    ++ ++ ++ ++ ++ 
Kulvertar eller korta broar    + + + + ++ 
Valvbroar (murade)    ++ ++ + + ++ 
Övrigt    + + + + + 

Tid för byte       
6-12 h   ++ - + - + 
12-24 h   ++ - ++ + + 
24-60 h   ++ + ++ ++ + 
Över 60 h   ++ ++ ++ ++ ++ 

Ekonomiska resurser        
Begränsade resurser  - + + - ++ 
Normala resurser   + ++ ++ ++ ++ 
Gott om pengar  ++ ++ ++ ++ ++ 

Geotekniska förutsättningar       
Dåliga    + + + + + 
Normala 
Bra 

   ++ ++ ++ ++ ++ 
   ++ ++ ++ ++ ++ 

Vad finns under bron       
Vatten    ++ + + + ++ 
Landsväg   ++ ++ ++ ++ ++ 
Motorväg    ++ + ++ ++ ++ 
Stadsgata   ++ + + + + 
Jordbruksmark   ++ + + + ++ 

Arbetsområdets storlek       
Litet    ++ - + + + 
Normalt    ++ ++ ++ ++ ++ 

Elektrifierad linje        
Ja   ++ + ++ + ++ 
Nej   ++ ++ ++ ++ ++ 

Finns mobila kranar       
Nej  + - + + + 
Ja  ++ ++ ++ ++ ++ 
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4.4 Mätningar och inspektioner (WP4) 

Mätsystem för övervakning och utvärdering utgör en viktig del i förvaltningssystem som bygger 

på ett livscykelperspektiv-tänkande. Under de senaste decennierna har betydande ökningar skett 

inom flera områden som trafiklaster, -volymer och –hastigheter. Belastningen och utnyttjandet 

av det europeiska järnvägsnätet har ökat kraftigt på grund av politiska och ekonomiska krav om 

ett effektivare trafiksystem som samtidigt minskar miljöbelastningen. Järnvägsnäten i Europa 

utnyttjas därför extremt hårt av tåg som kör både fortare, tar fler passagerare och bär högre laster 

än någonsin tidigare. Kombinationen av dessa faktorer har satt stor press på järnvägens befintliga 

infrastruktur vilket i sin tur har gett upphov till ökade krav på kontroll och underhåll. 

Infrastrukturen måste både övervakas och utredas för att se om den klarar av de nya kraven och 

att den ökade belastningen inte leder till en ökad nedbrytningstakt och oväntade faror. Dessutom 

måste konstruktionen behålla samma tillförlitlighet och säkerhetsnivå som tidigare. De 

mätmetoder som finns sträcker sig från vanliga visuella inspektioner till fjärrstyrda kontinuerliga 

mätsystem som samlar in och analyserar mätdata i realtid med hjälp av elektroniska mätsensorer 

och trådlös kommunikation. En effektiv inspektion innebär insamling av detaljerad, objektiv 

information som kan analyseras av en person som inte varit med vid inspektionen. Ett 

fullständigt och objektivt mätprotokoll är nödvändigt även om inga direkta åtgärder vidtas efter 

inspektionen. Mätprotokollet används vid framtida inspektioner för att mäta eller utvärdera om 

någon nedbrytning eller förändring skett sedan den senaste inspektionen. 

 

På senare tid har den tekniska utvecklingen lett till bättre metoder för att mäta och utvärdera 

nedbrytningens konsekvenser på befintliga konstruktioner. De nya teknikerna har däremot inte 

integrerats i järnvägsförvaltarnas förvaltningssystem och den långsamma responsen kan antas 

bero på: 

 

‒ De nya metoderna resulterar inte den sortens input och parametrar som behövs i de 

nedbrytningsmodeller som redan finns integrerade i förvaltningssystemet. 

‒ De nya metoderna har inte validerats tillräckligt i praktiskt bruk. 

‒ Höga kostnader för implementering. 

‒ Osäkerhet kring det ekonomiska utbytet av att implementera en ny mätteknik. 

 

 

Målet för WP 4 var att identifiera och utvärdera de metoder som idag används för att inspektera 

och utvärdera befintliga konstruktioner. Metoderna ska studeras i relation till de 

nedbrytningsmodeller som identifierades i WP 3 och eventuella kompabilitetsproblem ska 

undersökas. Arbetet i WP 4 bygger på tidigare erfarenheter från två tidigare EU-projekt 

Sustainable Bridges (2007) och Innotrack (2010).  

 

 

 

  



60 

4.4.1 Stålbroar 

Inspektion av stålbroar har studerats i ett flertal projekt innan MAINLINE. En vanlig strategi 

bland förvaltare i Europa är att utföra regelbundna inspektioner av brobeståndet och 

inspektionerna indelas normalt i tre eller fyra olika nivåer beroende på syftet för inspektionen. 

En enkätundersökning i Sustainable Bridges (2007) visade att 13 av 17 förvaltare utför 

rutinmässiga årliga inspektioner. Grundliga inspektioner genomförs med intervall på mellan 2 

och 12 år och intervallet för inspektioner på andra nivåer varierar stort, mellan var 6e månad till 

vart 8e år.  

 

Tillståndsbedömning av broar görs på två huvudnivåer: (1) fältinspektioner och (2) utvärdering 

av brons tillstånd och kapacitet, Casas (2004). Under den första fasen samlas relevant 

information till den efterföljande beräkningen av ett index för brons tillstånd. Den första nivån av 

en tillståndsbedömning utgörs i det här fallet av både enkla visuella inspektioner och avancerade 

inspektioner. En nackdel med en enkel inspektion är att den bara ger information om tillståndet 

vid en avgränsad tidpunkt. Avancerade inspektioner med kontinuerliga mätningar kan däremot 

ge information om tillståndet under hela brons tekniska livslängd och ibland kan systemen 

programmeras för att ge en varningssignal om vissa gränsvärden överskrids, Casas och Cruz 

(2003).   

 

Inspektion och mätningar är nödvändiga för kunna utvärdera en konstruktions tillstånd och 

verkliga beteende vid belastning. Brons egenskaper kan studeras med avseende på ett antal 

nyckelfaktorer, t.ex. tvärsnittsegenskaper, materialparametrar och lastfördelning, och flera 

mättekniker har därför utvecklats för att minska osäkerheterna i utvärderingen, Leander et al. 

(2010). Broar måste liksom andra konstruktioner vara säkra och funktionsdugliga under hela sin 

livslängd och detta krav upprätthålls genom återkommande inspektioner.  

 

Stålbroar är generellt robusta konstruktioner som ger tydliga varningssignaler på att något är fel 

innan allvarliga skador uppstår, nyckeln är däremot att veta vad som ska inspekteras och vilka 

varningssignaler som finns. Rutinmässiga visuella inspektioner kan tillsammans med mindre 

frekventa utredningar utgöra basen för att säkerställa brons lämplighet för fortsatt användning. 

De tester som kan göras för att undersöka brukbarheten går bland annat ut på att identifiera vilka 

material som använts, testa olika materialegenskaper, studera svetsar och svetsbarhet, undersöka 

utmattningskapaciteten och analysera konstruktionens spänningsfördelning. I tillägg till visuella 

inspektioner finns några icke förstörande metoder (NDT, Non-destructive testing) som kan 

användas för att analysera materialegenskaperna utan att orsaka skada på konstruktionen.   

 

Stålbroar påverkas enligt ML-D4.1(2013) av ett antal miljömässiga faktorer (temperatur, 

nederbörd, luftfuktighet, vind, m.m.) som reagerar med brons konstruktionsmaterial och leder till 

en minskning av tvärsnitt eller försämring av dess materiella egenskaper. Korrosion är det 

tydligaste tecknet på hur miljön påverkar stålet. De metoder för inspektion och utvärdering som 

studerades i MAINLINE var:  

 

‒ Visuella inspektioner. 

‒ Fiberoptiska mätningar. 

‒ Färginträngningstester. 

‒ Ultraljudstester. 

‒ Röntgenundersökningar. 

‒ Akustiska undersökningar. 
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‒ Magnetisk partikelundersökning. 

‒ Lasermätningar. 

‒ Töjningsgivare. 

 

 

Tabell 23 sammanställer användningsområdet för de olika metoderna som beskrevs i ML-

D4.1(2013) och sammanfattas i Tabell 24-32. 

 

 
 

Tabell 23. Metoder lämpliga för inspektion och utvärdering av olika problem på stålbroar, ML-D4.1 

(2013). 

 Vatten Diskontin-
uiteter 

Utmattning/ 
Sprickor 

Svetsar Deform-
ationer 

Korrosion Buckling 

Visuella inspektioner + + + + + + + 

Fiberoptiska 
mätningar 

  +   +  

Ultraljudstester + + + +  +  

Röntgenunder-
sökningar 

+ + +     

Färginträngnings-
tester 

 + + +    

Utmattnings-
mätningar 

  +     

Akustiska 
undersökningar 

+ + +     

Magnetisk 
partikelundersökning 

 + +     

Lasermätningar  + + + +  + 

Töjningsgivare   +  +  + 

 

 

 
  



62 

Visuella inspektioner 

 

Tabell 24. Beskrivning av visuella inspektioner. 

Metod Visuella inspektioner  
 
 

Beskrivning Den allmänna inspektionen innebär en okulärbesiktning av konstruktionens samtliga 
delar och där det behövs undersöks även konstruktionens beteende och stabilitet. 
Man kan göra noggrannare, nära undersökningar, i de fall där det anses relevant att 
studera något i detalj. De enkla visuella inspektionerna kan även kompletteras med 
enklare mätningar och tester för att samla in ytterligare information där det behövs. 
Rutinmässiga kontroller används för att genom fältstudier och enkla mätningar 
noggrant dokumentera konstruktionens nuvarande egenskaper som sedan kan 
användas för att: 
 

 Utvärdera det fysiska tillståndet och funktionen på en konstruktion. 

 Identifiera förändringar från tidigare inspektioner. 

 Fastställa behovet av att upprätta eller revidera en tillfällig eller permanent 
lastbegränsning på bron. 

 Identifiera underhållsbehov och möjligheter till förbättringar. 

 Säkerställa att konstruktionen uppfyller nuvarande och framtida krav på 
service och säkerhet. 

 Identifiera och lista befintliga problem. 

 Identifiera och lista framtida problemområden. 

 Identifiera eventuella förändringar från föregående kontroll 

 

 

Fördelar Rutinmässiga visuella inspektioner utförs av broinspektörer eller särskilda granskare, 
som ofta även är involverade i det dagliga underhållet av dessa broar. Personalen är 
utbildad i att upptäcka de vanligaste signalerna på att något är fel och de har ofta en 
grundläggande förståelse för kraven på löpande underhåll och enkla reparationer. 
 
Andra fördelar är: låga kostnader, omedelbar återkoppling av insamlad data och 
information, kräver ingen högre utbildning hos personalen. 
 
 

Nackdelar Svårigheterna ligger i inspektion av otillgängliga delar av konstruktionen. 
 
Andra nackdelar: Sprickvidder och längder kan vara svåra att avgöra.  
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Fiberoptiska mätningar 

 

Tabell 25. Beskrivning av fiberoptiska mätningar. 

Metod Fiberoptiska mätningar  
 
 

Beskrivning Fiberoptiska mätningar har använts för att utreda ett stort antal broar av olika 
material och strukturella former, inklusive stålbroar. Fiberoptiska mätsystem kan 
samla in en mycket stor mängd rådata på en väldigt begränsad tid, och därför bör 
den minsta erforderliga datamängden som behövs tolkning vara specificerad före 
systemet kopplas in. Typiska dataplotter som genereras är tidsmässiga och rumsliga 
förändringar av töjningsnivåerna, bland annat förändringar då ett tåg passerar eller 
töjningsskillnader på olika nivåer av ett tvärsnitt. 
 
Kontinuerlig övervakning över veckor, månader och år kan också användas för att 
övervaka långsiktig nedbrytning. Vid långa mätningar krävs dock noggrann 
specifikation av övervakningssystemet och dess syfte för att undvika överflödiga 
mängder av data. 
 

Fördelar De huvudsakliga fördelarna med fiberoptiska mätningar är: 

 Låg vikt, hög tålighet, bra beständighet mot många kemiska faror och hög 
känslighet för mätning av många olika slags parametrar. 

 Flexibel - kan få tillgång till tidigare otillgängliga och svåra miljöer. 

 Systemet är immunt mot många typer av yttre störningssignaler som orsakas 
av sensorernas elektriska isolering (länken mellan sensorn och detektorn har 
låg ledningsförmåga och består endast av glasfiber). Därför kan de tillföra en 
avsevärt förbättrad tillförlitlighet och känslighet vid mätningar som görs i 
högspänningsmiljöer. 

 Ett omfattande sensornätverk kan kontinuerligt samla information om 
konstruktionens alla relevanta parametrar och erbjuder därför ett bättre sätt 
att utvärdera dess verkliga beteende jämfört med många andra metoder. 

 Övervakning av kritiska men dolda konstruktionselement. 

 Möjlighet att utveckla tidsberoende information snarare än bara titta på 
nedbrytningen i förhållande till konstruktionens ursprungliga tillstånd eller 
skillnaderna mot föregående kontroller. 

 Uppmätt data kan användas i FEM-modeller av bron för att ge en mer 
realistisk bedömning. 

 
Nackdelar De huvudsakliga problemen/begränsningarna är: 

 Kontinuerlig övervakning under lång tid genererar ohanterliga mängder data 
där en viss del även kan vara helt onödig. Därför behöver avancerade 
algoritmer utvecklas för intelligent bearbetning och datareducering så att 
endast relevant data lagras (t.ex. max- och minvärden). 

 Även om hållbarheten på fiberoptiska mätsystem är bra, bör 
sensorredundans fortfarande beaktas på grund av den mycket långa 
livslängden på en bro. 
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Färginträngningstester 
 

Tabell 26. Beskrivning av färginträngningstester. 

Metod Färginträngningstester  
 
 

Beskrivning Färginträngningstester används för att upptäcka defekter som öppnar upp ytan på 
ett i övrigt homogent material. Det vanligaste användningsområdet är kontrollering 
av sprickor i svetsfogar. Inträngningsfärgerna kan indelas i två huvudgrupper: synliga 
och fluorescerande. Synliga färger är de som innehåller en mycket stark färg, oftast 
röd, som efter inträngning i sprickan kan inspekteras med hjälp av ett starkt vitt ljus. 
Fluorescerande färger blir synliga när de belyses med ultraviolett ljus. 
  
 

Fördelar  Enkelheten i alla stadier  

 Ingen avancerad utrustning krävs  

 Billig metod 

 
 

Nackdelar  Process i tre steg som omfattar en rad olika aktiviteter som är svåra att 
automatisera  

 Inspektionsförfarandet förlitar sig helt på observatörens erfarenhet och 
kompetens, kombinerat med synskärpa och intelligens 

 Metoden kräver särskilda omständigheter vid inspektionen: rätt sorts 
belysning, bra väder eller avskärmning från störande faktorer; 

 Ytföroreningar kan påverka inträngningsegenskaperna. 
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Röntgenundersökningar 

 

Tabell 28. Beskrivning av röntgenundersökningar. 

Metod Röntgenundersökningar  
 
 

Beskrivning Det finns tre grundläggande metoder som kan sägas tillhöra denna process:  

 Röntgenstrålning – elektromagnetisk strålning med kort våglängd som 
emitteras när elektroner bromsas in,  

 Gammastrålning – elektromagnetisk strålning med mycket kort våglängd 
(kortare än röntgenstrålningens) som emitteras då radioaktiva kärnor 
sönderfaller  

 Neutronstrålning – neutroner är oladdade atompartiklar med en massa 
liknande den för protonerer. När en neutronstråle stickas genom ett material 
så försvagas den på olika sätt och kan därför användas till att ta 
röntgenbilder.  

 
Principen för denna metod är att röntgen- eller gammastrålar som passerar genom 
ett objekt (upp till 25 mm tjockt) absorberas på olika sätt av olika material och 
diskontinuiteter. Sprickor, håligheter och inneslutningar kan ses som skuggor när de 
avbildas på en röntgenbild. Metoden används för att upptäcka och lokalisera 
diskontinuiteter under ytan på materialet (sprickor, porositet, håligheter och 
separation) och även andra variationer i tvärsnittet kan upptäckas. 
 
 

Fördelar  Utrustningen är portabel och väl lämpad för användning vid 
fältundersökningar (endast gamma-utrustningen)  

 Röntgenundersökningar har använts länge med goda resultat och resultaten 
går att kombinera med avancerade datoranalyser  

 Stora områden kan täckas under en inspektion. 

 
 

Nackdelar  Metoden kräver tillgång till två sidor av en konstruktion 

 Variationer i densitet eller tjocklek kan endast upptäckas om de är på 
ungefär 1-2 %  

 Strömkällans spänning, exponeringstiden och avståndet är kritiska för 
röntgenstrålning 

 Gammastrålning kräver särskilda instrument för att skicka iväg och förstärka 
signalerna 

 Känsligheten minskar med materialtjockleken (gammastrålning är mindre 
känslig än röntgenstrålning och neutronstrålning)  

 Omfattande kompetens behövs för att genomföra tester och tolka 
resultaten  

 Gammakällan går inte att kontrollera och den sönderfaller snabbt, så 
undersökningen måste göras snabbt;  
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 Undersökningsobjektets geometri och filmens justering är kritiska 

 Undersökningen är en högriskaktivitet och omfattande personalutbildning 
behövs 

 Hela arbetsplatsen måste tömmas vid undersökningen på grund av 
strålningens risker 

 De flesta delar av utrustning produceras fristående och standardkopplingar 
mellan dessa saknas ofta  

 Utrustning är oftast skrymmande och tung. 

 

 

 

Ultraljudsundersökningar 
 

Tabell 27. Beskrivning av ultraljudsundersökningar. 

Metod Ultraljudstester  
 
 

Beskrivning Ultraljudsutrustning har använts flitigt inom järnvägssektorn. Denna metod använder 
sig av högfrekventa ljudvågor som förs in i materialet och det faktum att 
ultraljudsvågor inte kan röra sig genom stort ihåligheter. En pulsgenerator används 
för att generera en elektrisk ljudvåg, som förstärks och omvandlas till mekaniska 
vibrationer genom en piezoelektrisk kristallsond och vågorna rör sig sedan genom 
materialet. Den reflekterade signalen plockas sedan upp av sonden, omvandlas till 
en elektrisk våg och registreras som ett eko av utrustningen. Om ett tomrum ligger 
direkt i signalens färdväg, visar instrumentet den tid det tar för signalen att förflytta 
sig den snabbaste vägen runt tomrummet. Det är alltså möjligt att upptäcka stora 
håligheter genom att göra flera mätningar över en utbredd yta ovanför det skadade 
området.  
 
 

Fördelar  Mycket portabelt system, lätta enheter, tester kan utföras snabbt  

 Inga specialkunskaper behövs för att göra dessa mätningar  

 Testerna behöver bara tillgång till en fri yta  

 Jämförbara resultat med motsvarande metoder när det gäller att avgöra 
storlek och djup på defekter. 

 
Nackdelar  Ytan måste vara ren, slät och fri från rost eller tjocka färglager  

 Justering och koppling av undersökningssonden är ett kritiskt moment som 
kan påverka resultaten 

 Expertkompetens behövs för att kunna tolka resultaten 

 Små eller tunna delar är svåra att undersöka  

 Undersökningen utförs punktvis och blir därför dyr och omständig när stora 
ytor ska mätas. 
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Akustiska undersökningar 

 

Tabell 29. Beskrivning av akustiska undersökningar. 

Metod Akustiska undersökningar  
 
 

Beskrivning Akustiska undersökningar kan upptäcka och lokalisera begynnande och aktiva 
sprickor i belastade konstruktioner. Metoden kan även användas för att undersöka 
spricktillväxten, lokalisera sprickfronten på kända sprickor och den lämpar sig även 
för fjärrövervakning, långsiktiga mätningar och övervakning av konstruktioner under 
vatten. Metoden kan till exempel användas för att kontrollera kvaliteten på svetsade 
och nitade anslutningar om korrekt brusfiltrering kan uppnås.  
 
 

Fördelar  Portabel utrustning 

 Billiga givare som installeras permanent på broar ger en potential för 
långtidsmätningar och fjärrövervakning  

 Bra lastrespons 

 Klarar av att lokalisera felkällor  

 Genererar sina egna ljudvågor  

 Sprickor kortare än 0,003 mm kan upptäckas. 

 
 

Nackdelar  Akustiska undersökningar kräver rena, släta och plana ytor som rensats från 
tjocka beläggningar och färg 

 Givarens läge är avgörande för resultaten  

 Brusreducerande vågledare krävs i områden med mycket bakgrundsbrus  

 Omfattande kompetens krävs för att planera, undersöka konstruktionen och 
tolka resultaten 

 Bristande förmåga att förstärka vågornas signal; 

 Mätningarna kan inte återupprepas  

 Signaler är övergående och slumpmässiga i tiden (vanliga metoder för 
brusreducering kan inte användas);  

 Flera mätningar måste utföras samtidigt för att få tillförlitliga resultat. 
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Magnetisk partikelinspektion 

 

Tabell 30. Beskrivning av magnetisk partikelinspektion. 

Metod Magnetisk partikelinspektion 
 
 

Beskrivning Magnetisk partikelinspektion eller magnetpulverundersökningar (MPI) är en icke-
förstörande undersökningsmetod som gör det möjligt att upptäcka dolda 
ojämnheter (främst sprickor) i magnetiska material. Provstycket magnetiseras, 
varefter en suspension av finfördelad magnetisk järnoxid spolas över provytan. Om 
provstycket är homogent och utan ytfel kommer det magnetiska flödet att var jämnt 
och järnoxiden fördelas då också jämnt över ytan. Om det däremot finns en spricka i 
materialet, så kommer den orsaka en ojämnhet i det magnetiska flödet vilket ger sig 
till känna som en ansamling av järnoxid (en mörk rand). För mätning av spricktillväxt 
över en serie inspektioner, lämpar sig vanliga fotografier med tidsskalor väl i 
kombination med MPI. 
 
 

Fördelar  Undersökningen är enkel och går snabbt att utföra 

 Metoden är billig  

 Mindre sprickor (särskilt om de återförslutits) som är osynliga för det blotta 
ögat kan identifieras på ett tidigt stadium 

 Handböcker finns för denna metod. 

 
 

Nackdelar  En särskild strömkälla behövs vanligtvis 

 Tjock färglager kan påverka resultaten 

 Kan bara upptäcka brister på eller nära ytan 

 Resultaten kan vara svårtolkade och kräver särskild kompetens. 
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Töjningsgivare 

 

Tabell 31. Beskrivning av töjningsgivare. 

Metod Töjningsgivare 
  
 

Beskrivning Töjningsgivare kan ses som en elektrisk komponent som förenklat kan beskrivas som 
en elektrisk ledare med elektrisk resistans (motstånd). När ledaren, tråden, utsätts 
för en förlängning eller förkortning ändras resistansen i den. Genom att mäta 
resistansförändringen kan vi få en uppfattning om hur mycket och åt vilket håll 
materialet töjs. Förlängning ger ökad resistans och vice versa. Töjningsgivare är en av 
de mest exakta system för att mäta de lokala töjningsskillnader som förekommer vid 
utmattning vid kritiska konstruktionsdetaljer. Töjningsgivare är i själva verket det 
enda mätsystemet som rekommenderas för att utvärdera dynamiska effekter på 
konstruktioners töjningsfördelning. Preliminära bedömningar följs ofta av fullskaliga 
mätningar och utmattningsanalyser av kända problemområden. Dessutom baseras 
valet av vilka tvärsnitt som behöver studeras närmare på resultaten från dessa 
analyser. 

 

 

 

 

Lasermätningar 

 

Tabell 32. Beskrivning av lasermätningar. 

Metod Laserundersökningar 
  
 

Beskrivning Laserundersökning är en av de mest effektiva metoderna för att snabbt undersöka 
stora ytor med hög noggrannhet. Light detection and ranging, LIDAR, är ett optiskt 
mätinstrument som mäter egenskaper hos reflekterat ljus för att finna avståndet 
och/eller andra egenskaper av ett avlägset föremål. LIDAR bygger på teorin att ljuset 
färdas i en rak linje med en känd hastighet. Exempel på vardagliga applikationer är 
optiska avståndsmätare i byggindustri och trafikhastighetsövervakning. För 
vetenskapliga undersökningar används LIDAR för att göra avståndsmätningar och 
koncentrationer av till exempel aerosoler eller gaser, exempelvis ozon.  
 
Många traditionella mätningar med extensometer ersätts numer av lasermätningar 
på grund av deras höga precision på stora dimensioner (1-200 m), även om tekniken 
begränsas på grund av vissa miljöaspekter som damm.  
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4.4.2 Tunnlar 

Visuell inspektion är den vanligaste metoden för att samla viktig information om en tunnel, samt 

fastställa och övervaka dess skick. Bristerna hos en visuell inspektion kan enkelt övervinnas 

genom att komplettera den med fler enkla och snabba tekniker som till exempel fotografering, 

tvärsnittsmätningar, m.m. Regelbundna kontroller är den mest kostnadseffektiva formen av 

inspektion och frekvensen varierar från land till land. Det är även fördelaktigt att utgå från 

information från tidigare inspektioner eftersom eventuella färändringar då kan upptäckas relativt 

effektivt. De huvudsakliga nedbrytningsmekanismerna är: 

 

‒ Geotekniska mekanismer. 

‒ Felaktiga reparationer och arbeten. 

‒ Laster orsakade av driften. 

‒ Vattenläckage. 

‒ Vegetation. 

 

 

Tabell 33 ger en sammanställning av de metoder som används för att inspektera och utvärdera 

befintliga tunnlar.  

 

 

Tabell 33. Metoder lämpliga för inspektion och utvärdering av olika problem på tunnlar, ML-D4.1 

(2013). 
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Visuella inspektioner 
+  + + + + + + 

Värmekameror 
 +    +   

Ultraljudsundersökningar 
+  +   + + + 

Fotometriska mätningar 
  +  +  +  

Resonansmätningar 
  + + + + + + 

Time-of-Flight metoder 
  +   +   

Virvelströmmar 
 + +  + + +  

Impact Echo 
  +  + +  + 

Laserskanning 
  +  +  +  

Markradar 
+  + +  + +  
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4.4.3 Kunskapsluckor för de vanligaste inspektions- och 
utvärderingsmetoderna 

I MAINLINE gjordes även en insats för att identifiera kunskapsluckor och föreslå lämpliga 

lösningar för de vanligaste inspektions- och utvärderingsmetoderna. Slutsatserna för broar 

sammanställs i Tabell 34 och för tunnlar i Tabell 35. 

 

 

Tabell 34. Kunskapsluckor för inspektion och utvärdering av broar, ML-D4.2 (2014). 
koppling till   

övriga  
WP 

Tillgång 

D2.1 
Nedbrytnings-
mekanism 

D2.2 
Modell och input 

D4.1 
Mätteknik och 
output 

D4.1 - D4.2 
Kompabilitets-
problem 

D4.2 
Möjliga lösningar 

Stålbroar: 
(1) Balkar 
(2) Nitförband 
(3) 
Svetsförband 

Korrosion Empiriska eller 
baserade på 
simuleringar. 
Egenskaper & 
villkor för material 
deras exponering  

Visuella 
inspektioner. 
Fiberoptik. 
Ultraljud. 

Ingen övervak-
ningsmetod för 
exponerings-
parametrar 

Mätteknik för 
exponerings-
parametrar 

Nedbrytning 
av 
skyddsbelägg-
ning 

Empiriska eller 
baserade på 
simuleringar. 
Egenskaper & 
villkor för material 
deras exponering 

Visuella 
inspektioner. 
 

Ingen övervak-
ningsmetod för 
exponerings-
parametrar 
eller 
skyddsfärg 

Bättre mätrutiner 
Probabilistiska 
modeller 

Utmattning Lasteffekter Visuella 
inspektioner. 
Fiberoptik. 
Ultraljud. 
Röntgen. 
Färginträngning. 
Utmattningstest. 
Akustisk. 
MPI. 
Laserskanning 

Mätning av de 
punkter med 
störst skada 

Optiska sensorer 

Hållfasthet. 
Ackumulerade 
skador (Palmgren-
Miner summa) 

Detaljprovning. 
Frakturmekanik. 
Fullskaleförsök. 

  

Förväntade 
livslängder  

Samma som ovan. Befintliga 
modeller 
saknar 
relevanta 
indata och ger 
stor spridning 
av resultat  

Tillförlitlighets-
analys. 
Fler fullskale-
försök 

Korrosion och 
utmattning 

Kombinationer av 
ovanstående 

Kombinationer av 
ovanstående 

Modeller för 
kombinerade 
effekter 

Nya eller 
förfinade metoder 
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Tabell 35. Kunskapsluckor för inspektion och utvärdering av tunnlar, ML-D4.2 (2014). 

Kunskapslucka Lösning Styrkor Svagheter Möjligheter Hot 
 

Brist på 
konsekvent 
och tillförlitlig 
kontrolldata  

Standardiserad 
utvärdering 
genom allmänt 
accepterade 
ramverk 

Konsekvent och 
tillförlitlig 
kontrolldata 
från hela 
Europa.  
Historiska data 
används för att 
förutsäga 
framtida 
försämringar. 
Gemensamma 
förutsättningar 

Insamling av de 
uppgifter som krävs 
för validering av 
nedbrytning är en 
kostsam och 
tidskrävande 
uppgift. Kvalitativa 
och kvantitativa 
bedömningar 
måste integreras i 
ett ramverk. 

Generera kunskap 
och dela 
erfarenheter 
mellan europeiska 
infrastruktur-
förvaltare. En 
generisk algoritm 
kommer att 
säkerställa 
enhetlighet i 
tunnelutvärder-
ingen.  

Framgången 
beror på den 
datakvalitet som 
tillhandahålls 
från 
infrastrukturför-
valtare och 
tunnelexperter 
över hela Europa. 

Avsaknaden av 
modeller för 
murade 
tunnelfoder 

Användning av 
fältdata för att 
utveckla 
empiriska 
modeller 

Stärka 
kunskapen om 
murverks-
nedbrytning. 
Utnyttjande av 
tillgänglig 
fältdata. Hitta 
och åtgärda 
kompatibilitets-
luckor mellan 
modeller och 
verklighet 
 

Redovisning av 
resultat är inte 
konsekvent inom 
olika länder eller 
regioner. 
Noggrannheten är 
inte så hög som 
teoretiska modeller 
på deterministiska 
metoder. 

Att bygga en 
modell relativt 
(jämfört med 
teoretiska 
modeller) billigt 
och snabbt. 
Anpassa 
modellerna för 
lokala 
förhållanden. 

Empiriska 
modeller har ofta 
fel som måste 
identifieras. 

Höga 
kostnader för 
kontinuerlig 
övervakning 
och 
begränsningar 
för periodiska 
kontroller. 

Övervaka 
specifika 
parametrar och 
undvika stora 
datamängder  

Undvik 
överdriven 
datalagring.  
Minska 
kostnaderna. 
Får en grundlig 
förståelse för 
viktiga 
parametrar i 
nedbrytnings-
modellerna. 

Experter behövs för 
att definiera viktiga 
parametrar. 
Utmananing att 
bestämma 
sambandet mellan 
identifierade 
parametrar och 
nedbrytning. 

Fokusera på vissa 
utvärderings-
metoder och 
vidareutveckla 
dem. 
Miljöeffekter 
(t.ex. temperatur) 
kan hanteras mer 
exakt. 

Olika infra-
strukturförvaltare 
övervakar olika 
parametrar 
beroende på 
vilken teknik som 
finns tillgänglig. 
Detta kan leda till 
icke-standard-
iserade metoder. 

Miljöns effekt 
på 
inspektionen 

Införliva 
miljödata i 
nedbrytnings-
modellerna 

Fånga 
effekterna av 
miljöparametrar 
på nedbrytning. 
Korrelation 
mellan 
miljöparametrar 
och andra 
parametrar. 
 

Fältdata av hög 
kvalitet behövs för 
modellvalideringen. 
Osäker data kan 
vara ett problem. 

Öka 
tillförlitligheten 
och effektiviteten 
i nedbrytnings-
modellerna 

Miljödata tar lång 
tid att samla in. 
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4.5 Förvaltning av infrastruktur utifrån livscykelkostnader och 
miljöpåverkan (WP5) 

4.5.1 Bakgrund och målsättning för WP5 

Tillväxten och efterfrågan för järnvägstransporter spås fortsätta över hela Europa under de 

kommande decennierna. En stor del av tillväxten behöver förläggas på befintlig infrastruktur 

vilket kommer att öka slitaget på de befintliga konstruktionerna samtidigt som möjligheterna till 

underhåll och reparationer minskar. Ett ökat utnyttjande med högre trafikintensiteter innebär att 

de indirekta kostnaderna för underhåll och reparationer ökar då fler transporter påverkas av 

eventuella trafikstörningar och stopp. Vid planering och jämförelse mellan olika aktiviteter för 

underhåll eller reparationer bör både direkta och indirekta kostnader, liksom miljökonsekvenser 

utredas för att finna effektiva och hållbara lösningar. Idag finns ett antal verktyg som används av 

förvaltare för att jämföra kostnaderna eller miljökonsekvenserna för olika åtgärder på den 

befintliga järnvägsinfrastrukturen. Däremot saknas ett verktyg som kombinerar både analyser av 

kostnader (LCC) och miljökonsekvenser (LCA) ur ett livscykelperspektiv för att stötta 

infrastrukturförvaltarna i valet av långsiktigt hållbara lösningar. 

 

Den miljöpåverkan som tidigare haft störst fokus vid underhåll av järnvägsinfrastruktur har varit 

buller och vibrationer, men på senare år har uppmärksamheten riktats mer mot 

klimatförändringar och koldioxidutsläpp. Järnvägens största klimatpåverkan kan härledas till 

bruksskedet då järnvägstransporterna CO2-utsläppen ligger i trakten av 50 g/km, vilket kan 

jämföras med 100-150 g/km för väg- och lufttransporter. Trots att andelen utsläpp vid byggande, 

underhåll, reparationer och liknande aktiviteter är relativt liten sett till de totala volymerna är det 

ändå ytterst viktigt att finna miljövänliga teknologier för att nå de utsläppsmål som ställs för hela 

samhället.  

 

Det övergripande målet för WP5 var att utveckla ett verktyg för livscykelutredningar (LCAT, 

life cycle assessment tool) som kan jämföra olika underhålls-, reparations- och utbytesstrategier 

för järnvägen utifrån ett livscykelperspektiv för kostnader och miljökonsekvenser. Dessutom bör 

verktyget kunna ta hänsyn till olika säkerhetsnivåer för olika typer av objekt. 

 

 

Kombinera 
kvalitativ och 
kvantitativ 
data 

Utveckla 
supportverktyg 
för att 
överbrygga 
kompabilitets-
problem 

Ge ett data-
register över 
tunnelproblem. 
Integration av 
övervaknings-, 
underhålls- och 
prestandadata 
med hjälp av ett 
beslutsverktyg. 
Databehandling 
oberoende av 
form. 

Subjektiva resultat 
kan inte undvikas 
till 100 %. 
Tidskrävande och 
kostsamt att skapa 
en bra 
programvara. 

Identifiera när 
åtgärder behövs 
genom 
automatiska 
varningar/utlösare 
baserade på väl 
definierade 
tröskelvärden. 
Förbättra 
tillförlitligheten i 
modellerna och 
minska 
underhålls-
kostnaderna på 
lång sikt 

Data korrelation 
inte alltid är 
möjligt.  Verktyg 
för beslutsstöd 
ses ofta som 
svarta lådor 
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4.5.2 Nyckelparametrar för ett LCAT-verktyg 

En detaljerad analys av det verktyg för livscykelanalyser som utvecklades i MAINLINE och 

andra liknande verktyg/metoder har gjorts tidigare och presenterades i en SBUF rapport av 

Blanksvärd et al (2014). I detta avsnitt presenteras därför endast en kort beskrivning av de 

parametrar som är av intresse vid en avancerad livscykelstudie av direkta och indirekta kostnader 

för järnvägsrelaterad infrastruktur. För att identifiera nyckelfaktorer gjordes en litteraturstudie 

där 25 aktuella strategier för LCC analyserades. Strategierna hämtades från standarder, 

guidelines, manualer och aktuell forskning. Generellt skiljer sig strategierna åt både gällande de 

parametrar som ingår i analysen och beräkningsmodeller som används. För några strategier 

bygger beräkningarna på RAMS-modeller (Reliability, Availability, Maintainability, Safety), 

medan andra bygger på nedbrytningsmodeller. Gemensamt var dock att de flesta 

kostnadskalkyler fokuserar på nuvärdet (NPV, Net Present Value) av samtliga kostnader. Tabell 

36 ger en sammanfattning av de vanligaste kategorier av information och parametrar som ingår i 

dagens metoder för LCC-analyser. 

 
 

Tabell 36. Nyckelparametrar i aktuella strategier för LCC-analyser, ML-D5.3 (2013).  

Kategorier  Parametrar 
 

i. Generellt Diskonteringsränta 

Tidsperspektiv  
 

ii. Investeringskalkylering Nuvärdesmetoden 

Annuitetsmetoden 

Payback-metoden 

Kapitalvärdeskvoten 

Differensmetoden 

Internräntemetoden 
 

iii. Objektsinformation Klassificering 

Tillstånd 

Livslängd 

Nedbrytning/slitage 

Databas 
 

iv. Åtgärder/investeringar Möjliga åtgärder 

Ägarkostnader 

Brukarkostnader 

Miljökostnader 

Övriga kostnader 
 

v. Resultat Deterministiska kostnadsprognoser för  LCC/LCA  

Probabilistiska kostnadsprognoser för  LCC/LCA 

Framtida åtgärder 

Livscykelprofiler 
Grafiska illustrationer av resultat 
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vi. Övrigt Integrering av LCC och LCA 
Osäkerheter i LCC 
RAMS 
Styrdokument 
System plattform 

 

 

Ett av de största problemen med den här typen av livscykelperspektiv och dess metoder, förutom 

osäkerheterna kring uppbyggnaden av ramverk och modeller, är att LCA och LCC resulterar i 

olika enheter. En LCA resulterar i mängder med miljöpåverkande gaser och substanser, t.ex. ton 

CO2 eller CO2-ekvivalenter. En LCC resulterar i faktiska ekonomiska kostnader som uppstår 

under en konstruktions livslängd från vagga till grav. Ingen av de LCC-strategier som studerades 

hade däremot någon funktion för att konvertera miljökonsekvenser till faktiska kostnader, vilket 

därmed blev en ny funktion för LCAT-verktyget som utvecklades i WP5.  

Vid en LCC-analys blir det tydligt att olika åtgärder under konstruktionens livslängd kommer att 

resultera i olika typer av kostnader, antingen direkta eller indirekta, för de som är inblandade 

eller påverkas av åtgärden. Ett exempel är direkta kostnader för underhåll och reparationer, t.ex. 

materialkostnader, personalkostnader, mm. Dessa kostnader betalas av förvaltare/ägare. 

Kostnader som beror på förseningar, trafikomledningar och liknande betalas i regel av brukarna. 

Ett naturligt angreppssätt är därför att kategorisera de olika kostnadsposterna i en LCC-analys 

beroende på vem som står för kostnaderna. Figur 10 visar hur livscykelkostnaderna kan fördelas 

på ägare, brukare och samhället, (ETSI 2007, 2009). De kostnader som beror på konstruktionens 

miljöpåverkan kan i Figur 10 anses vara en integrerad del av samhällskostnaderna. 

 

 

 

Metoden för LCAT bör ta hänsyn till konstruktionens tillstånd och tillhörande planering av 

framtida åtgärder genom att beakta: 

 

‒ Underhålls- och utbytesstrategier för konstruktionen 

‒ Livslängdsfunktion eller livslängdsdimensionering för beaktad konstruktion (i vilket 

tillstånd den befinner sig och vilken/vilka nedbrytningsprocesser som föreligger) 

‒ Tillståndsbedömning genom mätning 

 

Parallellt med analysen av kostnaderna (LCC), så ska även miljökonsekvenserna av valda 

åtgärder undersökas genom en LCA. Sådana analyser ska genomföras för samtliga faser av 

konstruktionens livscykel för att få med de totala miljömässiga effekterna av konstruktionen. En 

LCA kan till exempel dela in konstruktionens livscykel i tre faser, se Figur 11: (1) Produktion, 

(2) Drift, underhåll & reparationer och (3) Avveckling. 
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Figur 10. Fördelning av livscykelkostnader på ägare, brukare och samhälle, ETSI 2007 (2009). 

 

 

 

 

Figur 11. Tre faser i en konstruktions livscykel med tillhörande faktorer som bör beaktas, ML-D5.4 

(2013). 

LCC 

Ägarkostnader 

Projektering 

Byggande 

Drift, underhåll & 
reparationer 

Avveckling 

Brukarkostnader 

Förseningar 

Obehag 

Ökade risker 

Samhällskostnader 

Olyckor 

Miljökonsekvenser 

Övrigt 

LCA 

Produktion 

Återvinning 

Jämförelse av  
alternativa lösningar 

Drift, underhåll & 
reparationer 

Jämförelse av  
alternativa strategier 

Olika material 

Avveckling 

Återvinning 

Rivning 



77 

i. Generella nyckelfaktorer 

Diskonteringsräntan används enligt definitionen i ISO 15686-5 för att konvertera pengaflöden 

som uppstått vid skilda tidpunkter till ett gemensamt referensvärde för jämförelser och 

sammanställningar. Den litteraturstudie som genomfördes i MAINLINE visade att vanliga 

värden på diskonteringsräntan sträcker sig från 3-6%. Diskonteringsräntan varierar mellan olika 

länder och LCAT-verktyget tillåter manuell anpassning efter aktuella förutsättningar. 

 

 

Tidsperspektivet syftar på den tidsperiod analyseras med avseende på livscykelkostnaderna. 

Tiden varierar från objekt till objekt, för broar rekommenderas ofta 100 år och övriga 

spårkomponenter ligger normalt på 30-40 år. LCAT-verktyget tillåter användaren att anpassa 

tidsperspektivet för varje enskilt objekt. 

 

 

 

ii. Investeringskalkylering 

De flesta investeringsmodeller som används för att analysera livscykelkostnaderna för olika 

objekt baseras på beräkningar av nuvärdet.  

 

 

Nuvärdesmetoden går ut på att antingen beräkna en investerings nuvärde och jämföra detta med 

investeringskostnaden, eller att beräkna nettonuvärdet direkt. Metoden kan användas både för att 

besluta om en viss investering ska genomföras, eller för att jämföra olika investeringsalternativ. 

Det går dock bara att jämföra alternativ med lika lång ekonomisk livslängd. Om livslängden är 

olika, är annuitetsmetoden bättre; den slår i princip ut nuvärdet över livslängden. Nuvärdet (NV) 

beräknas som kvoten mellan investeringskostnaden (I) och den totala räntetillväxten (1+p) under 

investeringens skonomiska livslängd (n): 

 

NV = I / (1+p)
n
     (5.1) 

 

En investering är lönsam om nuvärdet är större än investeringskostnaden, det vill säga 

nettonuvärdet är större än noll. Vid en jämförelse kan det antingen vara det alternativ som har 

störst nuvärde, störst nettonuvärde eller störst kapitalvärdeskvot som är mest lönsam. 

 

 

 

Annuitetsmetoden anger hur lönsam en investering är utslaget på investeringens livstid. Det 

erhållna värdet, annuiteten (A), anges som regel i kronor per år. Metoden är fördelaktig om 

investeringsalternativ med olika lång ekonomisk livslängd ska jämföras, eftersom det är resultat 

per år som erhålls. Om nettonuvärdet (NNV) redan är beräknat, kan detta enkelt fördelas över 

investeringens ekonomiska livslängd genom att multiplicera NNV med annuitetsfaktorn (k). 

 

A =NNV · k = NNV · p / ((1-(1+p)
-n

)   (5.2) 

 

Om annuiteten är större än noll är investeringen lönsam. Vid jämförelser mellan olika 

investeringsalternativ är störst annuitet bäst. 
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Payback-metoden eller återbetalningsmetoden är en metod som används för att beräkna hur 

snabbt en investering betalar sig själv. Metoden kan antingen användas för att kontrollera att en 

investering lönar sig innan den är förbrukad, eller för att jämföra vilket av flera 

investeringsalternativ som är bäst. Det beräknas hur lång tid, payback tid (T), det kommer att ta 

innan en investering har återbetalat sig, det vill säga den ökade inkomsten/minskade kostnaden 

har kompenserat för grundinvesteringen. En investering är lönsam om den har en payback tid 

som är kortare än ett förutbestämt värde. PB tar dock inte hänsyn till kostnader, besparingar eller 

kvarvarande värde efter att investeringen återbetalat sig. Oftast är detta värde det samma som 

investeringens ekonomiska livslängd. Vid jämförelser är kortast payback tid bäst.  

 

 

 

Kapitalvärdeskvoten (KV) är nettonuvärdet delat med grundinvesteringen. Dess för- och 

nackdelar är alltså samma som för nuvärdet. Vid beslut om en enskild investering finns det 

således ingen anledning att beräkna kapitalvärdeskvoten, det går lika bra att analysera nuvärdet 

direkt. Däremot kan det vara en fördel vid jämförelser, i synnerhet om kapitalet är begränsat. Det 

kan då vara viktigare att få så god avkastning som möjligt, inte att maximera förtjänsten. En 

investering är lönsam om kapitalvärdeskvoten är större än noll. Skulle nuvärdet användas istället 

för nettonuvärdet, ska kvoten vara större än ett. Högst kapitalvärdeskvot är bäst. 

 

 

 

Differensmetoden fungerar bara vid jämförelser mellan två olika investeringsalternativ. Den 

innebär att skillnaden mellan de båda alternativens betalningsströmmar beräknas vid varje 

tillfälle. Resultatet ger ingen uppfattning om alternativet är lönsamt, d.v.s. om avkastningskraven 

är uppfyllda. Om nuvärdet är positivt är alternativ 1 bäst, är det negativt är alternativ 2 bäst. 

 

 

 

Internräntemetoden är en metod för att bestämma den förväntade lönsamheten i en investering. 

Metoden går ut på att beräkna internräntan, den räntesats som investeringen avkastar. Genom att 

jämföra internräntan (IR) med kalkylräntan, det vill säga uppsatta avkastningskrav, kan 

investeringens lönsamhet avgöras. Fördelen med den är att den ger ett lättfattligt resultat. 

Nackdelen är att den är svår att räkna ut, och den lämpar sig inte för jämförelser. I vissa fall kan 

det dessutom finnas flera lösningar. Om internräntan är större än kalkylräntan uppfyller 

investeringen rådande lönsamhetskrav. Det alternativ som har högst internränta är i regel mest 

fördelaktigt. Ett högt värde på IR betyder inte nödvändigtvis att livscykelkostnaderna blir låga. 
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iii. Objektsinformation 

Objektsklassificeringar görs för att bryta ned ett objekt i flera delkomponenter som ingår i hela 

den studerade konstruktionen. Tabell 37 visar den objektklassificering som används för vägbroar 

i USA.  

 

 

 

Tabell 37 Objektsklassificering av vägbroar i USA, Ehlen (2003). 

Objektsklassificering av Broar 

Däck 

 Betong  
- Ren betong 
- Oskyddad, med 

täcklager 
- Skyddad, med 

täcklager 
- mm. 

 Stål  
- Öppet galler 
- Betongfyllt galler 

Korrugerat, 
ortotropiskt 
ståldäck 

 Trä 
- Rent trä 
- Skyddat med 

beläggning 
 

Överbyggnad 

 Slutet liv, lådbalk 

 Öppen balk 

 Fackverk 

 Båge 

 mm. 
 

Underbyggnad 

 Pelare, förlängda 
pålar 

 Väggpelare 

 Brofäste 

 Påldäck 

 Nedgrävda 
påldäck 

 Nedgrävda pålar 

 mm. 
 

Övrigt 

 Tätningslist för 
expansionsfog 

 Flytande 
tätning för 
expansionsfog 

 Broräcke 

 Uppfarts-platta 

 Lager 

 mm. 
 

 

 

 

Tillstånd för objekt  

Tillståndet på den bro eller annan konstruktion som studeras är mycket relevant för ett LCAT-

verktyg eftersom en sådan analys bör ta hänsyn till den lägsta säkerhetsnivån, bland annat för att 

definiera konstruktionens totala prestanda. Säkerhetsnivån för en konstruktion påverkas till stor 

grad av de olika delkomponenternas tillstånd och även nedbrytningstakten är viktig för att 

planera reparationer och underhåll. Valet av vilka parametrar som bör ingå i analysen är 

grundläggande för ett lyckosamt utnyttjande av nedbrytningsmodeller. 
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Livslängd 

Alla referenser som studerades i MAINLINE hade konstruktionens livslängd som en 

nyckelfaktor vid LCC-analysen. Livslängden kan definieras på många olika sätt. Generellt bör 

livslängden vid en LCC-analys utgå från de behov och intressen som finns hos de som använde 

konstruktionen. Följande definitioner för livslängden föreslogs: 

 

‒ Fysisk livslängd – Livslängden från produktion till avslutad användning, kan till 

exempel utgöras av en fysisk kollaps. De flesta tillgångar rivs eller byts dock ut innan de 

kollapsar, vanligtvis på grund av ekonomiska orsaker. 

‒ Ekonomisk livslängd – Livslängden från produktion till ekonomisk inkurans, vilket 

avser när användandet av en konstruktion inte längre är ekonomiskt genomförbart. 

‒ Funktionell livslängd – Livslängden från produktion till den tidpunkt när konstruktionen 

upphör att fungera på avsett sätt.  

‒ Teknisk livslängd – Livslängden från produktion till det stadium då konstruktionen 

blivit föråldrad ur ett tekniskt perspektiv. 

‒ Social/juridisk livslängd – Livslängden från produktion till tidpunkten när den måste 

bytas ut av sociala eller juridiska orsaker, till exempel hälsa, säkerhet eller lagstiftade 

krav. 

‒ Kontrakterad livslängd – Tidsbestämd period under konstruktionens fysiska livslängd 

som definierats i till exempel ett brukarkontrakt. 

‒ Godtycklig livslängd – Livslängd som definierats enligt nationella eller lokala praxis 

eller angetts av klienten. 

 

Livslängden är mycket relevant för ett LCAT-verktyg eftersom den krävs för att utföra bra och 

lyckade LCC-analyser. MAINLINE föreslog att livslängden bör beslutas av användaren eftersom 

den beror på projektstyrda intressen och egenskaper, samt påverkas av vilka resurser som finns 

att tillgå. 

 

 

 

Nedbrytning/slitage 

En nedbrytningsprofil återspeglar hur en konstruktion eller dess delkomponenter påverkas av 

slitage och nedbrytning över en angiven tidsperiod. Under hela konstruktionens livslängd 

förekommer ett antal åtgärder (reparationer, underhåll, förbättringar) som riktar in sig på att 

antingen höja konstruktionens prestanda till en minsta accepterad nivå, återställa den till 

ursprunglig nivå eller höja den till en ny högre nivå. Alla liknande åtgärder har ett positivt 

inflytande på konstruktionens livslängd (SL) eftersom den kan användas ytterligare en tid innan 

den lägsta accepterade nivån (Cf) uppnås, se Figur 12.  

 

Nedbrytningsprofilen är mycket relevant för ett LCAT-verktyg eftersom analysen bör ta hänsyn 

till konstruktionens lägsta säkerhetsnivå. Detta påverkas inte minst av konstruktionens skick och 

dess nedbrytning. 
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Figur 12. Exempel på hur en konstruktions livslängd (SL) påverkas av underhåll och reparationer. Cf 

illustrerar konstruktionens lägsta accepterade prestanda, NCHRP (2003). 

 

 

 

Databas 

En databas bör upprättas som samlar och sparar relevant information om konstruktionen. På så 

sätt kan tillförlitlig och uppdaterad information hämtas snabbt vid en LCC-analys. En sådan 

databas är inte grundläggande för att kunna genomföra en LCC-analys och därför ansåg 

MAINLINE att varje enskild infrastrukturförvaltare bör upprätta sina egna databaser efter behov. 

 

 

 

iv. Åtgärder/investeringar 

Information om olika interventioner för broar och tunnlar finns kan hittas genom enkla 

litteraturstudier. I MAINLINE identifierades främst potentiella alternativ för LCC-analyser. En 

LCC-analys kräver ofta många variabler för att beräkna kostnaderna för ett projekt, uppdelat på 

flera faser i projektets livscykel. Kostnadsvariablerna kategoriseras normalt som ägarkostander, 

brukarkostnader, miljökostnader och övriga kostnader. De flesta av referenserna som studerades 

i MAINLINE hanterade främst ägarkostnader och brukarkostnader. 

 

 

Möjliga åtgärder/interventioner 

Då en LCC-analys ska göras inför en interventionsåtgärd bör de olika möjligheterna definieras 

redan från början. I Figur 13 illustreras hur upplägget för en LCC-analys kan se ut då en 

konstruktion ska bytas ut. De olika alternativen listas upp för att åskådliggöra bland annat vilka 

åtgärder som finns att välja bland och vilka moment som ingår i varje åtgärd. Listan kan sedan 

användas för att hitta det alternativ som ger de lägsta livscykelkostnaderna.  
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Figur 13. Exempel på hur olika interventioner och åtgärdprogram kan jämföras, VTISM (2011). 

  

 

 

Ägarkostnader 

De flesta LCC-modellerna som studerades i MAINLINE definierade ägarkostnaderna som den 

viktigaste kostnadsparametern vid LCC-analyser. Typiska ägarkostnader uppkommer vid: 

design, produktion, drift, underhåll (inklusive reparationer och inspektioner), rivning, 

bortforsling, utbyte och rehabilitering eller uppgradering. Men det är upp till den som genomför 

LCC-analysen att avgöra vilka kostnader som ska ingå i analysen och beslutet kan bland annat 

baseras på projektets syfte och omfattning. Det rekommenderas att antalet kostnadsposter bör 

begränsas, eftersom för många typer av kostnader komplicerar användandet av ett LCAT-

verktyg. 

 

 

Brukarkostnader 

De kostnader som avser användarkostnader uppstår vid bland annat förseningar, driftkostnader 

för tåg och kostnader som relaterar till bristande komfort. 

 

 

 

Miljökostnader 

Endast ett fåtal LCC-,odeller tar hänsyn till miljökostnaderna. Dessa kan varken tillskrivas 

ägarna eller brukarna och uppstår genom utsläpp som förorenar vattnet, luften eller marken. Här 

ingår bland annat utsläpp av CO2 och omhändertagande av avfall. 
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Begränsningar Definition Prioriteringar 

Program 2 
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83 

Övriga kostnader 

De övriga kostnader som ingår i ISO 15686-5 är sociala kostnader som anger hur en investering 

påverkar samhället i stort. Sociala kostnader är dock svåra att definiera och avgränsa och 

MAINLINE föreslog därför att denna punkt inte skulle ingå i en LCC-analys.  

 

 

 

v. Resultat 

Resultaten från LCC-analyser bör täcka kostnader, framtida interventioner, samt 

livscykelprofiler för konstruktionen och de olika strategierna. Kostnaderna beräknas antingen 

med deterministiska eller probabilistiska värden. Framtida åtgärder, d.v.s. drift- och 

underhållsplaner med tillhörande livscykelprofiler omfattas dock inte i samma utsträckning i den 

befintliga litteraturen. Figur 14 visar hur kostnaderna kan delas upp på till exempel användare 

och brukare, när i livscykeln de genereras eller på vilken konstruktionsdel de tillhör. 

 

 

 

 

Figur 14. Uppdelning av kostnader vid en LCC-analys, Ehlen (2003). 
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Ägarkostnader 

Ägarkostnaderna innefattar här kostnader för byggande/produktion, drift och underhåll, rivning, 

samt eventuella kvarstående värden. 

 

‒ Produktionskostnader – Kostnader för uppförandet inkluderar varje process som 

behövs för att bygga konstruktionen: (a) material och transport, (b) anläggningsmaskiner 

och (c) arbetskraft. 

‒ Kostnader för drift och underhåll – Underhålls- och driftskostnader uppstår eftersom 

bron är öppen för trafik som kräver en fungerande och säker konstruktion. Drift- och 

underhållskostnader omfattar: (a) kostnader på grund av periodiska inspektioner, (b) 

kostnader på grund av periodiska aktiviteter som krävs för att vidmakthålla dess funktion 

och säkerhet och (c) kostnader på grund av reparation eller utbyte av delar. 

‒ Kostnader för rivning och avfallshantering – Rivningskostnader avser ”end-of-life-

aktiviteter” som rivning av delar eller hela konstruktionen, samt avlägsnande av 

rivningsavfall till deponi. Dessa kostnader kan uppskattas utifrån tidigare scenarier och 

bästa praxis. 

‒ Kvarstående värden – Restvärdet för en bro är dess återstående värde vid avveckling 

eller rivning. Restvärden kan baseras på dess platsvärde, andrahandsvärdet, 

återanskaffningsvärdet eller skrotvärdet. När en bro har rivits kan dess restvärde 

definieras som materialvärdet. 

 

 

 

Brukarkostnader 

Brukarkostnaderna innefattar här kostnader för förseningar, drift av fordon, samt eventuella 

säkerhetskostnader. 

 

‒ Förseningskostnader – Förseningskostnader är de kostnader som uppstår då brukarnas 

restid blir längre på grund av väg- eller banarbeten. Denna kostnad kan räknas som 

skillnaden i kostnader för en opåverkad resa i normal hastighet. 

‒ Driftkostnader – Ett fordon som åker genom en arbetszon utsätts för förseningar. Dessa 

byggrelaterade förseningar leder till ökade driftkostnader för fordonsägaren.  

‒ Säkerhetskostnader – Säkerhetskostnader utgör vanligtvis de merkostnader som uppstår 

på grund av arbeten på en väg eller motorväg. De beräknas således som skillnaden i 

olyckskostnader jämfört med en väg utan arbeten. 
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Grafiska illustrationer av resultat 

Resultatet av en LCC-analys bör illustreras grafiskt för att underlätta tolkningen. Beroende på 

vilken typ av verktyg som används kan kostnaderna till exempel delas upp som kumulativa 

kostnader på en tidsskala, se Figur 15, eller efter kostnadsslag, se Figur 16. 

 

 

 

Figur 15. Grafisk illustrering av kumulativa livscykelkostnader, Ehlen (2003). 

 

 

Figur 16. Grafisk illustrering av livscykelkostnader fördelat på (a) ägare, brukare och tredje part, 

(b)byggande, drift/underhåll och rivning, samt (c) konstruktionsdelar, Ehlen (2003). 
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vi. Övrigt 

Övriga nyckelparametrar för en LCC som inte passar in under de andra rubrikerna innefattar 

främst osäkerheter rörande analysen. Varje livscykelanalys som innebär långa tidsperioder är 

föremål för flera källor till osäkerhet och osäkerheten är oftast högre ju senare under livscykeln 

som de inträffar. LCC-analyser påverkas framför allt två orsaker till osäkerheter: (a) osäkerheter 

angående förekomsten av vissa händelser och (b) osäkerheter angående när i tiden som vissa 

händelser kommer att äga rum. 

 

 

 

4.5.3 Beskrivning av MAINLINEs LCAT-verktyg 

Ett LCAT-verktyg är ett prognosverktyg som baserat på en livscykelutvärdering jämför olika 

underhållsstrategier och interventioner för olika tillgångar. En livscykelanalys är i sin tur en 

sammanställning och utvärdering av inflöden, utflöden och den potentiella miljöpåverkan för ett 

produktsystem under dess livscykel, SS-EN ISO 14040 (2006). En livscykelutvärdering strävar 

med andra ord efter att kvantifiera och modellera: 

 

‒ Direkta ekonomiska kostnader 

‒ Tillgänglighet (Kostnader för förseningar, brukarkostnader) 

‒ Kostnader för miljöpåverkan 

 

 

LCAT-verktyget kan därmed användas som ett stödverktyg vid beslutsprocessen för 

inventionsimplementering då det sammanställer både kostnader (finansiella, operationella och 

miljömässiga) och de risker som associeras med olika interventionsstrategier. Liksom alla 

matematiska modeller styrs analysen av följande faktorer: 

 

‒ Input  

‒ Beräkningar  

‒ Förväntad output  

 

 

Den information/input som behöver anges i MAINLINEs LCAT-verktyg illustreras i Figur 17 

och kan sammanfattas som: (1) tillgångens ursprungskondition, omgivningsförhållanden och 

miljö, (2) förutsättningar och begränsningar för interventionen, (3) effekter av interventionen och 

(4) interventionens karaktär (kostnader, miljöpåverkan, driftpåverkan, mm).  
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Figur 17. Information/input som behövs för att göra en analysmed MAINLINEs LCAT, ML-D5.7 (2013). 

 

 

Efter att den sökta inputen definierats startar verktygets automatiska beräkningar, se Figur 18. 

Beräkningarna och de matematiska modellerna utgör kärnan i verktyget och tar fram alla 

nyckelfaktorer som preciserats på förhand. Verktyget analyserar tillämpbarheten på de olika 

interventionerna och jämför samtidigt deras kostnader och miljöeffekter. Beräkningarna bygger 

på de modeller som tagits fram i de tidigare arbetspaketen i MAINLINE. 

 

 

Figur 18. Beräkningsgång för MAINLINEs LCAT, ML-D5.7 (2013). 

 

 

I det sista steget presenteras resultaten/outputen från LCAT-analysen i fem olika kalkylblad. 

Resultaten illustreras både grafiskt och i tabellform och användaren kan välja vilka resultat de 

vill granska. Interventionsplanen illustreras i Figur 19 och innehåller följande analyser: (1) 

Kostnader över tid (det ingår även en nuvärdesanalys), (2) Miljöpåverkan över tid, (3) 

Driftstörningar över tid och (4) Konstruktionens tillstånd över tid. 
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Figur 19. Resultat från MAINLINEs LCAT, ML-D5.7 (2013). 

 

 

De LCAT-verktyg som togs fram i MAINLINE kombinerar LCA och LCC i en enda modell och 

kan hjälpa förvaltare och beslutsfattare att: 

 

‒ Motivera valet av en intervention 

‒ Få bättre kontroll över underhållsbudgeten 

‒ Definiera tröskelvärden och övervaka tillståndet 

‒ Planera när vissa kostnader kommer att uppstå 

‒ Få konsekventa analysresultat mellan olika användare 

 

 

 

 

Följande utförliga beskrivning av MAINLINEs LCAT-verktyg är hämtad direkt från Blanksvärd 

et al. (2014): 

 

Resultaten från en LCAT (life cycle analysis tool) ska innehålla resultat från både LCC och 

LCA. För att ett sådant verktyg ska vara effektivt bör det kunna summera resultaten för dels LCC 

och LCA separat men ska även kunna summera de kombinerade resultaten av LCC och LCA för 

att kunna jämföra olika förslag, åtgärder eller strategier. Eftersom att både LCC och LCA 

analyser innehåller flertalet parametrar och variabler, ännu fler om en probabilistisk analys 

genomförs, så bör LCAT vara mjukvarubaserat. Speciellt eftersom att användarna kan ha olika 

konstruktioner med olika försättningar.  

 

Ett mjukvarubaserat verktyg (LCAT), bör presentera resultaten så att de så kallade drivkrafterna, 

antingen ekonomiska eller miljömässiga, enkelt kan identifieras av användaren. I tillägg så bör 

även en effektiv LCAT kunna presentera resultaten från olika valda strategier i samma grafiska 

överskådning (diagram eller tabell) för att en jämförelse lättare ska kunna genomföras. 
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För att LCAT ska kunna vara tillräckligt mångsidigt är det med fördel om analysen kan 

genomföras både deterministiskt och probabilistiskt. När analysen genomförs probabilistiskt så 

bör outputen specificera den motsvarande tillförlitlighetsnivån, i form av percentiler, t.ex. 

outputen borde kunna tillhanda maximala kostnaden med 5 % sannolikhet att denna kostnad 

överskrids. Vid den här typen av analys bör det vara obligatoriskt att känslighetsanalyser 

genomförs. Känslighetsanalysen ska kunna identifiera signifikanta kostnadsdrivkrafter och 

understryka vilka parametrar/variabler som behöver studeras närmare (minska osäkerheten i 

analysen genom att göra ytterligare undersökningar eller försök). Den föreslagna outputen från 

LCC och LCA analysen är redovisade i följande underrubriker. 

 

 

Output från LCA 

Outputen från LCA analysen bör bland annat omfatta de grundläggande av: 

 

‒ Totala mängden CO2-ekvivalenter som avgivits under den analyserade tidsperioden och 

för de undersökta olika strategierna. Figur 20 visar ett illustrativt exempel för hur 

byggnationen, drift och åtgärd, End Of Life (rivning) påverkar den totala mängden CO2-

ekvivalenter som utsläppts för tre olika strategier/alternativ. 

‒ Totala mängden avfall för olika val av strategier. Ett exempel skulle kunna se likadant ut 

som i Figur 20. 

‒ Den totala mängden avfall och CO2-ekvivalenter för de olika faserna under en 

konstruktions livslängd. Ett illustrativt exempel för en utvald strategi är visat i Figur 21. 

‒ Identifiering av drivkrafterna bakom avfall och CO2 utsläpp (CO2-ekvivalenter) för de 

olika faserna under en konstruktions livslängd. Här borde extra noggrannhet beaktas 

gällande byggnadsmaterialen eftersom att en sådan analys skulle kunna påvisa möjliga 

fördelar med att använda nya och/eller innovativa byggnadsmaterial. 

 

 

Det är väldigt viktigt att resultaten från LCA analyser tolkas grundligt och att kopplingen mellan 

olika valda och undersökta strategier förblir opartisk. I tillägg så ska även LCA analysen följa 

nationella och internationella standarder och riktlinjer gällande identifiering, hantering och 

katalogisering av avfall och CO2 utsläpp. 

 

 

 

Ett exempel på en miljöanalys som presenterades i MAINLINE var följande där en betongbro 

med 2160 m
3
 betong skulle tillverkas och CO2 utsläppen vid materialtillverkningen beräknades: 

 

‒ 1 m
3
 betong väger ca 2,3 ton 

‒ Cementinnehållet i betong är ca 400 kg/ton 

‒ Koldioxidutsläppen vid cementtillverkning är ca 700 kg/ton 

‒ För hela bron blir CO2 utsläppen därmed 160 x 2,3 x 0,4 x 0,7 = 103 ton CO2 

‒ Armeringsinnehållet är ca 150 kg/m
3
 betong 

‒ Koldioxidutsläppen vid ståltillverkning är ca 1,2 kg /ton 

‒ För hela bron blir CO2 utsläppen därmed 160 x 0,15 x 1,2 = 29 ton CO2 

‒ De totala CO2 emissionen för materialet på denna bro var alltså 103 + 29 =132 ton 
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Forskning har visat att genom att byta ut cementet mot till exempel flygaska kan CO2-utsläppen 

för betong minskas med uppemot 40 %. För bron i detta exempel skulle det innebära en total 

CO2 reduktion på 30 %. 

 

 

 

 

 

Figur 20. Ekvivalent CO2 utsläpp vid olika faser för alternativa strategier (O – operation, M – 

Maintenance och R – Repair samt EOL – End of Life), ML-D5.4 (2013). 

 

 

 

 

 
 

Figur 21. Totala mängden CO2–ekvivalenter och avfall för en utvald strategi i samma diagram (O – 

operation, M – Maintenance och R – Repair samt EOL – End of Life), ML-D5.4 (2013). 
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Output från LCC 

Outputen från LCC analysen bör omfatta bland annat: 

 

‒ En summering av den totala kostnaden under den studerade tidsperioden och även som en 

funktion av tiden. 

‒ Medelvärde på den årliga kostnaden för den studerade tidsperioden 

‒ Den totala kostnaden kategoriserad i användarkostnader, förvaltar/ägarkostnader och 

samhällskostnader som funktion av tiden. Exempelvis, illustrativt visat i Figur 22 dock inte 

som funktion av tid. 

‒ Fördelning av varje kostnadskategori i mindre enheter för alla alternativa strategier med 

syftet att identifiera kostnadsdrivare. Ett exempel av fördelningen av förvaltar/ägarkostnader 

är illustrativt redovisat i Figur 23. 

‒ Möjligheten att jämföra olika alternativa strategier: 

 Kategoriserade kostnader som funktion av tiden, studerad tidsperiod, för alla 

alternativ. Figur 24 visar ett illustrativt exempel för ett alternativ. 

 Totala kostnaden som funktion av tiden för alla alternativ. 

‒ Jämförelse av ursprungskostnad (totala ursprungskostnaden) samt kostnader baserade på 

uppdaterade funktions-tids profiler (exempelvis livslängdsdimensionering inklusive 

nedbrytning). 

‒ Jämförelse av totalkostnader per relevant enhet och tidigare studier relaterat till samma 

konstruktionstyp. Exempelvis genom att använda uppdaterade databaser. 

 

 

LCAT bör vara transparent så att användaren känner till strukturen för verktyget samt att 

användaren i likhet med användandet av existerande databaser ha möjlighet att ange egna input 

och på så sätt få ut de resultat (output) som denna eftertraktar. Vidare så är det viktigt att 

konstruktionens aktuella förvaltningsstrategi beaktas med tillhörande drift, underhåll och 

reparation för att få tillförlitliga analyser och resultat. Resultaten från LCC analysen bör 

presenteras i kostnader (kontant) och NPV (net present value). 

 

 

 

Figur 22. Alla kostnader i NPV (Net Present Value) för olika alternativa strategier, ML-D5.4 (2013). 
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Figur 23. Förvaltar/ägarkostnader (kategoriserade) för alla alternativa strategier (O – operation, M – 

Maintenance och R – Repair samt EOL – End of Life), ML-D5.4 (2013). 

 

 

 

 

 

Figur 24. Exempel för total livscykelkostnad som funktion av tiden efter invigning av konstruktionen, ML-

D5.4 (2013). 
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Koppla ihop resultatet från LCA och LCC 

Miljöpåverkan från LCA kan alltså omväxlas till monetära enheter och sättas in i ramverket för 

LCC. Som beskrevs tidigare så bör resultaten från LCC och LCA först redovisas separat för att 

om möjligt kunna identifiera drivkrafterna bakom kostnader samt miljöpåverkningar. Sedan kan 

de kombinerade resultaten visas där LCA analysen omvandlats till monetära enheter, vilket är 

illustrativt visat i Figur 25 för tre olika fiktiva strategier. Genom att redovisa resultaten på detta 

sätt så fås en snabb och omfattande överblick över dels resultaten från LCC analysen, dels LCA 

analysen samt sedan de konverterade och kombinerade totala resultaten angivna i monetära 

enheter. 

 

 

 

 

 

Figur 25. Jämförelse av aktualiserade kostnader från LCC och LCA analyser för olika strategier, ML-

D5.4 (2013). 
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Hela kedjan för en LCC-analys med det LCAT-verktyg som skapades i MAINLINE illustreras i 

Figur 26. Processen utgörs av följande 7 steg: 

 

1. Definiering av projekt: Mål och krav 

2. Identifiera möjliga alternativ 

3. Upprätta antaganden och parametrar 

4.  

a. LCA Analys deterministisk/probabilistisk 

b. LCA resultat av CO2- och avfallsvärden 

c. Konvertering av LCA resultat till monetära enheter för CO2 och avfall 

(värdering/prissättning baseras på landsspecifika policys och riktlinjer) 

5. LCC Analys deterministisk/probabilistisk 

6. LCC resultat i Net Present Values (NPV) 

7. Bästa alternativet väljs och/eller (bästa) resultatet från scenariot reparation eller 

uppgradering som uppfyller kostnad/nytta 

 

 

 

Figur 27-31 ger exempel på resultat från en analys av stålbroar med hjälp av MAINLINEs 

LCAT-verktyg. Resultaten och graferna presenteras på ett så sammanhängande format som 

möjligt. I Figur 27 presenteras de huvudsakliga resultaten i en sammanställning. Det ger en 

översikt av de föreslagna åtgärderna, totala kostnader, miljöpåverkan och grafer som illustrerar 

kostnadsförloppet och brons allmänna tillstånd.  

 

Figur 28 ger en sammanställning av de finansiella kostnaderna som associeras med de planerade 

åtgärderna. Kostnaderna presenteras i form av investeringskostnader, miljökostnader och 

driftkostnader och projiceras över en tidsperiod av 100 år. Miljökonsekvenserna under ett 

tidsperspektiv på 100 år sammanställs i Figur 29. Här ingår bland annat beräkningar av CO2-

emissioner för de planerade åtgärderna. Figur 30 åskådliggör de driftstörningar som uppstår på 

grund av de planerade åtgärderna. Slutligen presenteras brons tillstånd i Figur 31. Här ligger 

fokus främst på att åskådliggöra hur korrosionsskyddet påverkas över brons livslängd. 
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Ramverk och metod för konvertering av LCA resultat till miljökostnader för LCC analys/utvärdering 

 

 

 

 

          

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur26. Ramverk för metod samt input/output för föreslagen LCAT, ML-D5.4 (2013). 

 

 

- Förklaring av projektmål. 

- Beskrivning av projektets omfattning 

(konstruktionssammansättning, tidsperiod 

och randvillkor för analys).  

- Funktionskrav i projektet (funktion för 

objektet, förväntad livslängd, säkerhetsnivå, 

budgetbegränsning och begränsning av 

tid/tillgänglighet). 

- Lämplig enhet på function (t.ex. analys av 

underhåll för 1km järnvägsspår under 60 år). 

Definiering av projekt: Mål och krav 

Identifiera möjliga alternativ 

Upprätta antaganden och parametrar 

LCA Analys 

deterministisk/ 

probabilistisk
 

 

LCA resultat av CO2- och 

avfallsvärden 

Konvertering av LCA 

resultat till monetära 

enheter för CO2 och avfall  

(värdering/prissättning 

baseras på landsspecifika 

policys och riktlinjer) 

LCC Analys 

deterministisk/ 

probabilistisk 

 

LCC resultat i Net Present Values 

(NPV) 

Bästa alternativet väljs och/eller 

(bästa) resultatet från scenariot 

reparation eller uppgradering som 

uppfyller kostnad/nytta 

- Genomgång av tekniska 

specifikationer (t.ex. trafikfrekvens, 

störning, logistik, tillgänglighet 

(byggtid) etc.)  

- Hänsyn till nationella eller EU 

regler/normer. 

- Hänsyns till RAMS, vilka RAMS 

analyser kommer att utföras separat 

och inte som en del av LCAT. 

- Uppdatering av värden i database, kan vara 

landsspecifik och täcker kostnader 

relaterade till förvaltare och brukare. 

- Känslighetsanalys för att identifiera LCC 

drivkrafter. 

- En probabilistisk analys är valfritt, men ökar 

tillförlitligheten hos analysresultaten. 

 

Input används i uppdaterad 

RAMS analys 

- Huvudscenario och alternativa val 

- Tidsplanering av åtgärder baserade på 

prestandaprofiler (t.ex. produktlivslängd, 

nedbrytningsprofiler etc.). 

- Gemensamma parametrar (tidsperiod för 

analys, gällande lifecykelfaser, updelning av 

ingående produkter/material, kvantiteter och 

åtgång av produkter/system) 

- LCC parametrar för kostnadsstruktur 

(diskonteringsränta, enhetskostnader för 

ägare och brukare etc).  

- LCA parametrar för miljöstruktur(enheter 

för CO2/avfall, etc.) 

- Genomförda antaganden(t.ex. 

trafficvolymsprognoser, tillgänglighet över 

tid, återställning/utfyllnad, etc.) 

- Tekniska data (t.ex. material- och 

områdesbeskrivningar etc.) 

- Existerande kostnadsdata från 

landsspecifik databas. 

- Existerande CO2- och avfallsdata från 

gemensamma inventeringar (t.ex. 

Inventory of Carbon, ECOINVENT, 

etc.) eller annan landsspecifik databas 

for infrastruktur och 

byggnadsmaterial. 

Input Output 

- Känslighetsanalys för att identifiera 

drivande miljöparametrar. 

- Probabilistisk analys är valbar, för att öka 

tillförlitligheten av analysresultaten. 

- Ingående vikt/enhet av CO2 för 

Huvudscenario och alternativa val (t.ex. kg 

CO2). 

- Avfallsvikt/enhet för huvudscenario och 

alternativa val (t.ex. kg fast avfall) 

- Utveckla och uppdatera enligt landsspecifik 

databas för miljöpåverkan. 

- Landsspecifika monetära värden för CO2 

och avfall för huvudscenariot och alternativa 

val. 

- LCC resultaten delas in i kostnader 

relaterade till förvaltning, användare och 

miljö (CO2 och avfall) för huvudscenariot 

samt jämförbara alternativa scenarios. 

Huvudramverk 

Heldragna pilar är därav följande 

flöden inom det huvudsakliga 

ramverket för metoden (LCAT) 

Streckade pilar är flöden för 

input/output av data från metoden 

(LCAT)  
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Figur 27. Exempel på en resultatsammanfattning för MAINLINEs LCAT-verktyg för stålbroar, ML-D5.7 (2014). 
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Figur 28. Exempel på en finansiell sammanfattning för MAINLINEs LCAT-verktyg för stålbroar, ML-D5.7 (2014). 
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Figur 29. Exempel på en sammanfattning av miljökonsekvenser för MAINLINEs LCAT-verktyg för stålbroar, ML-D5.7 (2014). 
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Figur 30. Exempel på en kostnadssammanfattning för MAINLINEs LCAT-verktyg för stålbroar, ML-D5.7 (2014). 
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Figur 31. Exempel på en tillståndsprofil för MAINLINEs LCAT-verktyg för stålbroar, ML-D5.7 (2014). 
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5 Slutsats och diskussion 

5.1 Metoder för att öka livslängden 

Idag utgörs en stor del av befintliga järnvägsinfrastrukturen av gamla konstruktioner som 

egentligen har passerat sin ursprungligt planerade livslängd. Att byta ut dessa konstruktioner är 

ofta svårt och ibland finns omständigheter som gör utbyten omöjliga. Därför det är nödvändigt 

att finna alternativa metoder som kan förlänga konstruktionernas livslängd på ett så ekonomiskt 

sätt som möjligt. Arbetet i MAINLINE har resulterat i följande bidrag: 

 

‒ Nya teknologier för att förlänga livslängden har undersökts och utvecklats. Ett exempel 

är förstärkning av brobaneplattor genom efterspänning. Metoden testades på en trågbro 

där den största tillåtna axellasten kunde höjas från 25 till 30 ton och samtidigt resulterade 

förstärkningen i en kostnadsbesparing på ungefär 75-85% jämfört med att byta ut bron, 

vilket var det enda övriga alternativet. 

‒ Mer tillförlitliga metoder för utvärdering av möjligheterna att förlänga livslängden utan 

fysiska åtgärder, det vill säga bättre metoder för att uppskatta konstruktioners verkliga 

kapacitet. Ett exempel är fackverksbron över Åby älv som undersöktes med avseende på 

tillförlitlighet, redundans och robusthet i gamla stålbroar. Resultaten kan användas för att 

förlänga livslängden eller öka axellasterna på liknande broar. 

‒ En guideline skapades för tillämpning av nya teknologier vid förlängning av livslängden 

på befintlig järnvägsinfrastruktur. Handboken koncentrerar sig på utvärdering och 

förstärkning och kan utgöra ett stöd för beslutsfattare vid valet av lämpliga metoder för 

ökad livslängd. 

 

 

5.2 Nedbrytningsmodeller 

Majoriteten av den befintliga järnvägsinfrastrukturen utformades och byggdes långt innan det 

moderna begreppet "design life" utvecklades i samband med diverse gränsvärdesbaserade och 

probabilistiska beräkningsnormer. Framförallt markarbeten förutsätts ha en praktiskt taget 

oändlig livslängd vilket gör att ersättningsarbeten alltid orsakar omfattande störningar. För att 

sammanfatta är de viktigaste resultaten från MAINLINE rörande nedbrytning följande: 

 

‒ En nedbrytningsmodell för jordskärningar som betraktar ett antal faktorer som förutspår 

nedbrytningstakten utifrån historiska trender som fångats upp vid upprepade 

inspektionscykler; 

‒ En nedbrytningsmodell för spår som speciellt kvantifierar spårets kvalitet som en 

funktion av tiden. Modellen baseras på det ursprungliga tillståndet och 

nedbrytningstakten som beror på en rad faktorer, t.ex. typ av slipers, lastpåverkan och 

spårutformning. 

‒ En nedbrytningsmodell för stålbroar som utsätts för luftföroreningar och korrosion. 

Modellen fokuserar först på nedbrytningen av skyddande beläggningar och därefter följer 

utvecklingen av korrosion när beläggningen blivit verkningslös. Förändringen av brons 
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prestanda fångas med hjälp av både tillståndskriterier (till exempel andel oskyddad yta 

eller tjocklek på kvarvarande skyddsbeläggning) och hållfasthetskriterier (t.ex. böj- eller 

skjuvkapaciteten). 

‒ En nedbrytningsmodell för fodrade tunnlar som utsätts för kemiska angrepp på 

armeringen. 

 

 

5.3 Utbyte av föråldrad infrastruktur 

Utbyte av föråldrad infrastruktur är en viktig del i förvaltningen av järnvägstillgångar. De bör 

planeras väl och utföras med minsta möjliga trafikstörningar. Trafikstörningarna kan minimeras 

bland annat genom att fokusera arbetet på vissa sträckor där flera åtgärder utförs samtidigt, under 

förutsättning att det inte finns några logistiska konflikter mellan arbetsplatserna. MAINLINE gav 

även råd för långsiktig planering genom att jämföra de strategier och metoder som används över 

hela Europa. En noggrann planering kan leda till en minskning av störningskostnaderna på upp 

till 60 %.  

 

De metoder som används för att byta ut infrastruktur varierar över hela Europa. Den populäraste 

metoden är att använda olika typer av byggkranar. Vissa länder använder sig av särskilda 

rälsgående brotransportörer som kan bära med sig en hel bro. I andra fall byggs den ersättande 

bron upp vid sidan av den befintliga bron innan den snabbt knuffas eller lanseras på plats vid ett 

kort trafikstopp. För långa broar, särskilt över vatten, kan denna metod kombineras med 

sekventiell längsgående lansering av enskilda brospann som byggts på temporära stöd över land. 

Tabell 20 sammanfattade MAINLINEs rekommendationer för utbyte av broar och tabellen kan 

därmed utgöra ett stöd för beslutsfattare när de ska välja lämpliga metoder för utbyte av broar. 

 

 

5.4 Mätmetoder 

Mätning och utvärdering (ME) av befintlig infrastruktur används för att tidigt kunna identifiera 

problem och kunna sätta in lämpliga åtgärder för att behålla en säker och funktionell 

konstruktion. Olika ME-system utgör således en mycket viktig del i förvaltningen av dessa 

tillgångar. De fungerar även som stöd i beslutsfattningen vid livscykelbaserade drift- och 

underhållsprogram genom att tillföra data för livslängdsuppskattningar och åtgärdsprogram.  

 

Ett ME system kan bestå av allt från enkla visuella inspektioner till fjärrstyrda 

övervakningssystem med trådlösa sensorer som tillhandahåller kontinuerligt uppdaterad live-

data. De metoder som används för mätning och övervakning måste vara kompatibla med övriga 

system och databaser för förvaltning eftersom de data som samlas in används i bland annat de 

nedbrytningsmodeller som kan uppskatta konstruktionens återstående livslängd. Arbetet i 

MAINLINE fokuserades på en state-of-the-art undersökning av befintliga metoder och på att 

utreda vilka data som behövs i befintliga nedbrytningsmodeller.  
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5.5 Ett verktyg för livscykelanalyser för optimerad förvaltning 

ISO 55000 definierar förvaltning av infrastruktur som: “The coordinated activities of an 

organisation to realise value from physical assets”.  

 

Tanken bakom förvaltning är att få bättre kontroll över sina tillgångar och sköta dem mer 

kostnadseffektivt och på ett mer miljövänligt sätt. I MAINLINE utformades ett verktyg för 

livscykelanalyser (LCAT) som kan jämföra olika metoder och åtgärder för underhåll eller 

ersättning av infrastruktur baserat på metodernas totala livscykelkostnader. Resultaten från en 

LCAT-verktyget ger en bild av de olika åtgärdernas kostnader i form av: 

 

‒ Direkta ekonomiska kostnader (ägarkostnader) 

‒ Tillgänglighet (Kostnader för förseningar och brukarkostnader) 

‒ Miljökostnader 

 

Tre LCAT-verktyg utvecklades för spår, stålbroar och jordskärningar. Verktygen har utvecklats i 

Microsoft Excel och ger därmed en transparens som tillåter användaren att göra de ändringar 

som är lämpliga efter sina specifika förutsättningar. 

 

 

5.6 Ekonomiska analyser 

Många infrastrukturförvaltare använder sig ännu inte av livscykelkostnader och/eller 

livscykelanalyser när de planerar underhåll och förnyelse av sin infrastruktur. Det är även brist 

på data och metoder för dessa analyser och det är inom detta område som MAINLINE-projektet 

kan öka förståelsen och tillhandahålla vägledning för förvaltarna. I många fall har bristfälliga 

ekonomiska resurser lett till ett eftersatt underhåll som i värsta fall lett till kortare livslängder och 

försämrad hållbarhet på den befintliga infrastrukturen. MAINLINEs LCAT-verktyg har därför 

utvecklats för att guida användarna till kostnadseffektiva och miljösmarta lösningar när det gäller 

arbeten på järnvägen. 

 

EU har ett järnvägsnät på ungefär 230 000 km med ett totalt värde på mer än 1500 miljarder 

Euro. Den årliga budgeten för underhåll varierar stort, men ligger ofta på mindre än 1 % av 

tillgångarnas värde. En stor del av järnvägens konstruktioner och spår är dessutom väldigt 

gamla; 35 % av Europas 500 000 broar är över 100 år och ofta är både grundkonstruktioner och 

tunnlar till och med äldre än så. Tack vare bidraget från MAINLINE och liknande projekt kan 

dessa tillgångar förbli i utnyttjande under ännu längre perioder vilket förbättrar järnvägens 

rörlighet och transportkapacitet. Det i sin tur leder till ett mer integrerat, säkrare, grönare och 

smartare transportsystem som håller för de ökade belastningar som förväntas komma inom en 

snar framtid. 
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5.7 Miljöanalyser 

Traditionellt har den huvudsakliga miljöpåverkan som associerats med järnvägen varit relaterad 

till att minska buller och vibrationer. Men när det miljömässiga fokuset nu riktas mot globala 

klimatförändringar och koldioxidutsläpp blir nya överväganden ännu viktigare. I likhet med 

många andra delar av den byggda miljön står användandet för den största andelen av de totala 

CO2-utsläppen, sett ur ett livscykelperspektiv. Emellertid om järnvägsindustrin skall kunna nå de 

mål för reducerade CO2-utsläpp som ställs inom Europa så måste även utsläppen från underhåll 

och reparationer minska. 

 

MAINLINEs LCAT-verktyg har en funktion där infrastrukturförvaltaren kan analysera 

miljöpåverkan för olika underhålls – och reparationsalternativ. På så sätt kan de alternativ med 

den minsta miljöbelastningen identifieras och väljas vid varje enskilt projekt. Dagens kännedom 

om miljöpåverkan för vanliga underhålls- och reparationsmetoder är tyvärr begränsad och det 

har därför varit svårt att utföra relevanta analyser, framförallt då det gäller att kvantifiera 

kostnaderna för olika miljöeffekter.  

 

 

Ett exempel på en miljöanalys som presenterades i MAINLINE var följande där en betongbro 

med 2160 m
3
 betong skulle tillverkas och de totala CO2 utsläppen vid materialtillverkningen 

beräknades till 132 ton.  
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6 Fortsatt forskning 

För att ta steget till nästa generation av nedbrytningsmodeller med förbättrade och mer precisa 

förutsägelser behövs ytterligare forskning. Den modell som användes i MAINLINE riktade in sig 

på att analysera konstruktionernas funktion som antogs variera över tid och detta var ett av de 

första försöken att överge de gamla modeller som baserades på fasta livslängder. Men många 

frågor kvarstår dock: 

 

 Hur väl presterar de nya modellerna i olika länder med olika förutsättningar gällande till 

exempel klimat och förvaltningsstrategier? 

 Hur kan modellerna förbättras för att fånga upp viktiga nedbrytningsparametrar rörande 

skillnader i mikroklimat, konstruktionslösningar och utförande? 

 Kan modellerna på något sätt kopplas ihop med mätdata för att ge en kontinuerlig 

uppdatering av det aktuella läget och prognoser för framtiden? 

 

 

Metoderna för reparation, förstärkning och uppgradering utvecklas ständigt och fortsatt 

forskning behövs för att: 

 

 Undersöka hur klimatförändringarna påverkar de förväntade behoven av metoder som 

kan förbättra livslängden på befintlig infrastruktur. 

 Förenkla metoderna som används för att utvärdera den verkliga kapaciteten och 

funktionen hos befintlig infrastruktur. 

 Förbättra förståelsen för hur olika konstruktioner fungerar och beter sig vid belastning för 

att kunna utveckla effektivare förstärkningsmetoder. 

 Utveckla teknologier som kan förlänga livslängden på de konstruktioner som idag måste 

bytas ut. 

 

 

Utbyte av föråldrad infrastruktur kan vara en ytterst komplicerad process som ställer stora krav 

på både planering och utförande. Fortsatt forskning bör fokuseras på dels logistiken vid utbyte 

och dels de metoder som används. Fiberkompositer har under de senaste decennierna blivit ett 

allt vanligare inslag i infrastrukturen och ytterligare undersökningar behövs för att klarlägga 

lämpligheten för dessa material i järnvägsmiljö. Ett exempel på användningsområde är när gamla 

överbyggnader byts ut mot nya lätta kompositbroar. Därför behövs forskning om: 

 

 Dynamisk respons för lätta broar belastade med höghastighetståg (upp till 300 km/h) och 

höga laster (axellaster upp till 35 ton). 

 Långsiktig hållbarhet hos fiberkompositer i järnvägsmiljö. 

 Standardiserad dimensionering för fiberkompositer i järnvägsinfrastruktur. 

 

 

  



106 

Antalet utredningar där man inspekterar och gör olika mätningar på befintliga konstruktioner blir 

fler i takt med att järnvägsinfrastrukturen blir äldre. För att få effektivisera och få nytta av de 

mätningar som görs behövs forskning om: 

 

 Hantering av stora mängder data. 

 Automatisk synkronisering av mätdata och de nedbrytningsmodeller som ingår i 

förvaltningssystemet. 

 Utveckling av tillförlitliga mätmetoder som utan att skada konstruktionen kan användas 

för att uppskatta dess verkliga kapacitet. 

 Smart teknik som kan ladda sig själv, varna när vissa gränsvärden överskrids och starta 

automatiska åtgärdsprogram. 

 

 

Det LCAT-verktyg som utvecklades i MAINLINE har potential att förbättras och 

vidareutvecklas på ett flertal punkter: 

 

 Insamling av ytterligare data för att validera de nedbrytningsmodeller som ingår i 

verktyget. 

 Insamling av mätdata för andra tillgångar och material än de som redan ingår för att 

bredda verktyget. 

 Bygga in en funktion för utmattning av stålbroar. 

 Kontinuerlig uppdatering av de modeller som redan ingår i verktyget genom att ta del av 

nya resultat och feedback från användarna. 

 Inkludera fler miljöfaktorer i LCA-delen, till exempel störande ljud. 

 Inkludera probabilistisk analys i de modeller som LCAT-verktyget baseras på. 

 Skapa ett optimeringsverktyg som automatiskt identifierar de bästa lösningarna.  
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Bilaga 1 – Förstärkningsprojekt vid LTU 
Forskarna vid Luleå tekniska universitet (LTU) har varit inblandade i totalt 9 

förstärkningsprojekt med avseende på betongbroar sedan 1989. Bland annat har man genomfört 

tre belastningsförsök där hela broar har belastats till brott, se tabell A1. Dessutom har ett antal 

forskningsprojekt handlat om mätning och utvärdering av materialegenskaper, lastkapacitet, 

beständighet, utmattning, dynamiska egenskaper, robusthet, m.m. hos befintliga broar. Ett 

exempel är ett järnvägsprojekt där STAX (största tillåtna axellast) på Malmbanan skulle höjas 

från 25-30 ton. Anledningen till de högre lasterna var att gruvbolaget LKAB ville införa större 

vagnar med kapacitet att transportera mer järnmalm till SSAB i Luleå och transporthamnen i 

Narvik. På sträckan fanns ett stort antal broar som berördes av uppgraderingen och behövde 

utvärderas med avseende på deras förmåga att klara av de nya högre lasterna, se t.ex. Olofsson et 

al. (2005) och Paulsson et al. (1997). Genom att testa och utvärdera broarnas faktiska 

materialegenskaper och konstruktionernas lastrespons vid tågpassager kunde flera broar 

godkännas för STAX 30 ton utan någon fysisk åtgärd, till exempel förstärkning eller utbyte av 

delar och hela brokonstruktioner. I tillägg fanns det några broar som kunde uppgraderas till 

STAX 30 ton genom att förstärkas och ett fåtal broar byttes ut mot nya med högre lastkapacitet. 

Onödiga förstärkningsåtgärder eller utbyten av befintliga broar med tillräcklig lastkapacitet 

kunde därmed undvikas och utvärderingsprojektet resulterade därmed i betydande ekonomiska 

besparingar för den svenska staten. Mer information om detta projekt har rapporterats av bland 

annat Paulsson (1998), Lundén (1998), samt Nielssen och Stensson (1999).  

 

Tabell A1 – Sammanställning av de projekt där LTU-konstruktionsteknik undersökt olika 

förstärkningssystem för befintliga betongbroar. 

År Bro Förstärkningens 
syfte 

Förstärknings-
system 

Lastfall Förspänning 

1989 Stora Höga  Böjmoment Stålplattor  
(Epoxi) 

ULS Nej 

1998 Kallkällan  Böjmoment NSM CFRP +  
CFRP plattor 
(Epoxi) 

SLS Nej 

2003 Gröndal och 
Alvik  

Tvärkrafter Förspännda 
stålkablar +  
CFRP laminat 
(Epoxi) 

SLS Ja 

2005 Järpströmmen  Tvärkrafter CFRP plattor 
(Epoxi) 

SLS Nej 

2006 Örnsköldsvik  Böjmoment NSM CFRP  
(Epoxi) 

ULS Nej 

2006 Panken  Böjmoment CFRP laminat 
(Epoxi) 

SLS Nej 
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2007 Frövi  Böjmoment NSM CFRP + 
Invändiga CFRP rör 
(Epoxi) 

SLS Nej 

2012 Haparanda  Böjmoment + 
Tvärkraft 

Invändiga 
förspännda 
stålstag  

SLS Ja 

2014 Kiruna  Böjmoment NSM CFRP +  
CFRP laminat 
(Epoxi) 

ULS Ja 

 

 

Stora Höga 
En bro i Stora Höga, 40 km nor rom Göteborg skulle rivas 1989 i samband med att en ny väg 

byggdes. Bron hade en plattramkonstruktion från 1980 och var uppförd i ett spann på 21 m. 

Plattans undersida hade en parabolisk form och plattans tjocklek varierade mellan 1,15 m över 

stöden och 0,65 m vid mittspannet. Böjarmeringen utgjordes av Ks600 och skjuvarmeringen var 

Ks400. Betongen testades på cylinderkärnor och medeltryckhållfastheten uppmättes till 53 MPa 

smatidigt som draghållfastheten var 3,6 MPa. I samband med rivningen beslutade Vägverket att 

bron skulle utredas med avseende på den verkliga skjuvkapaciteten och hur denna låg i 

förhållande till den teoretiskt beräknade kapaciteten. Men för att kunna testa skjuvkapaciteten 

behövde brons böjkapacitet höjas för att undvika ett tidigt böjbrott och av den anledningen valde 

man att testa en förstärkningsmetod med stålplattor som limmades fast i plattans underkant. 

Figur A1 - A2 visar brons geometri, samt utformningen av förstärkningssystemet.  

 

 

Figur A1. Geometri och förstärkningsdesign för bron i Stora Höga. 
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Förstärkningen utgjordes av 12 stycken 2,0 m långa stålplattor (fy = 640 MPa) med tvärsnitt på 

250 x 6 mm, se Figur A2. Plattorna limmades fast på betongplattans undersida med ett epoxilim. 

Innan limningen blästrades betongytan för att öka vidhäftningsförmågan. Stålplattorna 

applicerades över en total längd på 14 m enligt Figur A1. Belastningen skedde i en punkt 4,0 m 

från ena stödet och 4 hydraulcylindrar användes för att kontrollera lasten. Lasten ökades med 

400 kN i intervall om 15-20 minuter och hela försöket pågick i ungefär 6 h. De första 

böjsprickorna uppträdde vid ungefär 3,2 MN och vid 4,0 MN syntes de första skjuvsprickorna. 

Maxlasten uppmättes till 4,6 MN (150% av teoretiskt framräknad skjuvkapacitet) och det slutliga 

brottet var ett skjuvbrott. Mätningarna visade att förstärkningen fungerade och stålplattorna 

belastades med upp till 40 % av sin kapacitet. Figur A3 visar belastningskurvan och Figur A4 

visar en bild på förstärkningssystemet, sett underifrån. Projektet beskrivs i sin helhet i Täljsten 

(1994). 

 

 

Figur A2. Förstärkningen utgjordes av stålplattor som limmades på plattans underkant. 

 

 

  

Figur A3. Belastningskurva. Figur A4. Utförd förstärkning 
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Kallkällan 
Järnvägssträckningen mellan Gällivare och Luleå benämns Malmbanan. På denna sträckning 

fraktas dagligen stora mängder järnmalm. Under lång tid har fraktlasten varit ca 5 000 ton per tåg 

vilket då motsvarar 25 ton per axel. Önskemål finns nu från LKAB att öka lastkapaciteten upp 

till 30 ton per axel eller 6 000 ton per tåg. Beräkningar visar då att ett stort antal av de befintliga 

broarna inte klarar denna belastningsnivå utan förstärkning. Härvid finns då ett flertal 

förstärkningsmetoder att tillgå. En alltmer använd förstärkningsmetod är att limma kolfiberväv 

eller laminat mot en betongkonstruktion och på så sätt öka dess bärighet. Banverket ville 

undersöka metoden mer ingående och av den anledningen förstärktes en bro i Luleå under 

sommaren 1998. Bron är en traditionell trågbro i betong bestående av tre fack (se Figur A5) och 

belägen i utkanten av Luleå, nämligen vid Kallkällan. Målsättningen med försöken var förutom 

att undersöka förstärkningseffekten även att studera utförandemomenten och 

arbetsmiljöaspekterna. 

 

Innan förstärkningssystemet monterades, jämnades betongytan till genom sandblästring och 

slipning med efterföljande spackling av större ojämnheter. Förstärkningssystemet bestod av ett 

handmonterat system av en kombination av epoxi och enkelriktade kolfibrer i remsor, se Figur 

A6. Efter appliceringen av kolfiber målades ytan med en grå polyuretanfärg vilkens funktioner är 

att skydda ytan mot UV-strålning och viss mekanisk åverkan samt ge ett förhöjt estetiskt 

utseende. Under arbete togs stor hänsyn till miljö- och hälsoaspekter, bl.a. placerade 

härdplastavfall i slutna behållare och sändes till destruering efter avklarat arbete. För övrigt 

följdes föreskrifter bestämda av arbetarskyddsstyrelsen. 

 

I rapporten av Täljsten och Carolin (1999) beskrivs även kort generella ekvationer, verkningssätt 

och dimensioneringsprinciper för förstärkning med utanpåliggande fastlimmad fiberkomposit. 

En del av beräkningarna vilka utförts på bron redovisas också. För att undersöka 

förstärkningseffekten utfördes ett omfattande mätprogram på bron före och efter 

förstärkningsarbetet. Både töjningar och deformationer mättes när malmtåg passerade bron i 

olika hastigheter. Samtliga tåg vägdes för att kunna jämföra mätvärden från de olika tågen med 

varandra. De uppmätta värdena från provbelastningarna överensstämde relativt bra med de 

teoretiska före och efter förstärkningen både med avseende på töjningar och deformationer. 

Mätningarna visade att förstärkningen hade ökat brons styvhet med cirka 16 %, se Figur A7-A8. 

Även mätningar av betongens kvalitet såväl som en undersökning av brons tillstånd gjordes. 

 

 

Figur A5. Trågbron i Kallkällan, Luleå. 
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Det bör nämnas att det finns svårigheter att bestämma trågbottens inspänningsgrad i 

huvudbalkarna samt att valda beräkningsmodeller har stor betydelse för erhållna teoretiska 

mätresultat. Dock visar de jämförande mätningarna att förstärkningsmetoden med pålimning av 

kolfiber mot betongytan fungerar på ett effektivt sätt och detta även när tåg trafikerar bron under 

förstärkningsarbetets gång.  

 

Figur A6. Förstärkningen utgjordes av kolfiberremsor (svartmarkerade) som limmades på brons 

undersida. 

 

 

Figur A7. Påkänningar (dragtöjningar) av tågpassager innan förstärkning (vänster) och efter 

förstärkning (höger). 

 

 

Figur A8. Mittnedböjning före förstärkning (heldragen linje) och efter förstärkning (streckad linje).  
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Gröndal och Alvik 
Under våren 2003 utfördes mätningar på Gröndal- och Alviksbron (Figur A9-10) med en för 

Sverige relativt okänd mätteknik, åtminstone för bygg- och anläggningskonstruktioner, nämligen 

genom användandet av fiberoptiska sensorer. Det som föranledde den aktuella mätningen var att 

båda lådbroarnas liv hade spruckit i flera snitt och sprickorna karaktäriserades som 

skjuvsprickor. Båda broarna var av lådbalkstyp med armerad betong som huvudmaterial. 

Huvudspannen på 120 respektive 140 m för Gröndalsbron och Alviksbron sträckte sig över 

vatten och balklivens tjocklek var 350 och 390 mm. 

 

Broarna slutbesiktades vid årsskiften 1998/99 De första sprickorna i liven i huvudspannen 

upptäcktes redan i augusti år 2000. Kontrollmätningar vid två tillfällen under 2001 visade att 

sprickvidderna hade en ökande tendens. Vid slutet av 2001 bedömde SL (Stockholms Länstrafik) 

att utvecklingen föranledde en närmare undersökning. Denna utredning har genomförts av 

entreprenörerna Skanska och NCC som byggde Gröndals- respektive Alviksbron samt av 

konstruktören ELU. Under utredningsarbetet förstärktes broarna temporärt med utanpåliggande 

stålstag i de mest utsatta sektionerna. Under hösten 2002 genomfördes en permanent 

förstärkning. 

 

Broarna förstärktes först temporärt med utanpåliggande stålstag och därefter permanent med stag 

(Dywidag, Ø32 mm) som efterspändes i hål borrade genom flänsarna och livet. Denna teknik 

användes i tvärsnitt som var mest uppspruckna (sprickvidder mellan 0,1 och 0,5 mm). I tvärsnitt 

som hade högre dragpåkänningar än tillåtet, men med fina eller inga sprickor (sprickvidder upp 

till 0,06 mm noterades), användes pålimmade kolfiberlaminat för förstärkning (Figur A11). För 

att kartlägga effekter av kolfiberförstärkningen samt för att undersöka om sprickorna fortsatte att 

propagera efter förstärkning togs beslut om mätning.  

 

Mätning har utförts såväl med traditionell teknik där LVDT (Linear Voltage Displacement 

Transducers) användes samt med teknik där FOS-givare (Fibre Optic Sensors) användes. I 

rapporten av Täljsten och Hejll (2005) redovisades endast mätningarna med FOS-givare och de 

traditionella mätningarna redovisades av James (2004). Dessutom rapporterades en 

sammanställning av resultaten för Gröndalsbron i Täljsten et al. (2007). Den genomförda 

mätningen med FOS- ansågs som lyckad. Med en relativt blygsam insats var det möjligt att mäta 

påkänningen i ett stort antal punkter och totalt har 50 sensorer använts på de båda broarna, dessa 

täckte då in mätning på betong, i sprickor och på kolfiberlaminat såväl som kompensering av 

temperatur.  

 

Det var tyvärr inte möjligt att genomföra någon mätning innan förstärkning, vilket gjorde 

utvärderingen något bristfällig och medförde att det endast gick att undersöka om de existerande 

sprickorna propagerade under last samt vilken rörlig last som hade störst inverkan på 

påkänningarna. Den genomförda mätningen visade tydligt att påkänningarna var små, som störst 

uppmättes en rörelse av 0.0625 mm i en spricka (Gröndalsbron). Mätningen visade även att 

kolfiberlaminaten var verksamma. Därutöver framgick det att temperaturvariationen (Figur A12) 

gav den största påkänningen och översteg påkänningen av spårvagnstrafiken med en faktor 10.  

 

Slutligen bör nämnas att tekniken med FOS-sensorer är både smidig ur utförandesynpunkt och 

ekonomiskt konkurrenskraftig i jämförelse med traditionell mätteknik och därav är en ytterligare 

utveckling av tekniken önskvärd. 
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Figur A9. Alviksbron. 

 

 

Figur A10. Tvärsnitt och förstärkningslösning för Alviksbron. 

 

 
 

Figur A11. Laminatförstärkning inuti Alviksbrons 

lådbalk. 

Figur A12. Töjningens och temperaturens 

variation. 
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Järpströmmen 
En trespannsbro över Järpströmmen (Figur A13) i Åre kommun förstärktes med avseende på 

tvärkraftskapacitet med kolfiberväv. Bron som byggdes 1944 hade en T-balkskonstruktion med 

två 500 x 1000 mm huvudbalkar. Under 1960-talet gjordes en förstärkning för att höja brons 

momentkapacitet med hjälp av externa spännkablar (Figur A14). Ytterligare en förstärkning 

utfördes under sommaren 2004 då tvärkraftskapaciteten behövde förbättras på grund av ökade 

trafiklaster. Det förstärkningssystem som valdes bestod av CFRP-väv som limmades i en U-form 

runt balkarna (Figur A15). För att utröna effekten av förstärkning har mätning utförts såväl före 

som efter ingreppet.  

 

Resultatet från de första mätningarna rapporterades av Bergström (2004) och visade att 

påkänningarna var mycket små och att det därför var svårt att med den belastningsnivå som 

valdes, påvisa någon säkerställd skillnad före och efter förstärkning. Det fastställdes dock att 

förstärkningen var aktiv och lastbärande. Förstärkningen förutsattes bidra till en ökad kapacitet i 

brottgränstillståndet trots att effekterna var svåra att bestyrka i bruksgränstillståndet och genom 

de mätningar som gjordes. 

 

En kompletterande mätning (Bergström et al. 2004) på bron över Järpströmmen genomfördes då 

lasten som användes vid den första mätningen ansågs för liten. Vid den kompletterande 

mätningen bestod lasten av ett transportekipage med en totalvikt på cirka 400 ton, fördelat på 20 

hjulaxlar och en bit över 100 däck.  

 

Mycket låga påkänningar uppmättes i kolfiberförstärkningen och stålarmeringen. Påkänningarna 

låg i storleksordningen omkring 5 µm/m. Den låga påkänningen kunde inte härledas till en för 

låg last, då ekipagets tyngd var stor. Däremot förklarades mätresultaten i att tvärkraftsarmeringen 

och förstärkningen inte tar last förrän en uppsprickning av brobetongen inträffar. Betongbrons 

spricklast förutsattes inte vara uppnådd vid aktuell lastnivå, vilket förklarade de små töjningarna 

i armering och kolfiber. Detta resonemang baserads på de labbförsök som rapporterats i Carolin 

(2003).  

 

Erfarenhetsmässigt är tvärkraftsförstärkning med kolfiberlaminat en fungerande och effektiv 

metod för att uppgradera en konstruktion. Kolfiberförstärkningen på den aktuella bron hade 

konsekvent en töjning omkring 5 μm/m vid överfart vilket visade att förstärkningen var 

lasttagande och därmed fungerade. Ingen tendens av vidhäftningsproblem uppmärksammades 

vid aktuell lastnivå, vilket baserades på att armeringen och kolfibermaterialet töjdes lika mycket. 

Detta betyder att förstärkningen fortsätter ta mer last vid ökad belastning. Förstärkningen ansågs 

därför bidra till en ökad kapacitet i brottgränstillståndet trots att effekterna var svåra att bestyrka 

i bruksgränstillståndet genom de mätningar som gjorts. 

 

 

Figur A13. Bro över Järpströmmen. 



124 

 

Figur A14. Under 1960-talet förstärktes bron med spännkablar.  

 

 

 

Figur A15. Förstärkning med CFRP-väv.  
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Örnsköldsvik 
En trågbro i armerad betong undersöktes med avseende på dess tvärkraftskapacitet vid ett 

omfattande fältförsök i Örnsköldsvik 2006. Då den nya Botniabanan byggdes blev bron 

överflödig och kunde därför genomgå en förstörande provning som inte hade gått att genomföra 

på någon bro som används. Bron belastades till brott för att demonstrera och testa de nya och 

förfinade metoder för tillståndsbedömning, mätning och förstärkning som utvecklats i 

Sustainable Bridges. Det primära målet var att undersöka tvärkraftskapaciteten i brons 

huvudbalkar. Olika belastningsscenarion undersöktes, men alla alternativ resulterade i rena 

böjbrott. För att undvika ett rent böjbrott förstärktes balkarna i underkant med stavar av 

kolfiberkomposit (CFRP) som limmades med epoxilim i spår som frästs i betongens täckskikt 

(NSM). Vardera balk förstärktes med 9 CFRP-stavar som enligt teoretiska beräkningar skulle 

öka brons lastkapacitet med 4 MN och ändra brottmoden från böjbrott till skjuvbrott. Ett 

omfattande testprogram genomfördes både före och efter förstärkningen, se till exempel SB D6.3 

(2007), SB D7.3 (2007), Puurula et al. (2008, 2014, 2015) och Bergström et al. (2009).  

 

Bron som undersöktes var trågbro från 1955 med två huvudspann på vardera 12 m i 

Örnsköldsvik, se Figur A16. Överbyggnaden utgjordes av ett enkeltråg med en 350 mm 

bottenplatta och två 800-1000 x 11000 mm huvudbalkar. Betongen utgjordes av K400 med en 

karaktäristisk tryckhållfasthet på 32 MPa, men materialproverna visade en medeltryckhållfasthet 

på 69 MPa i den drygt 50-åriga betongen. Armeringens (Ks40) karaktäristiska och testade 

sträckgräns skiljde sig inte nämnvärt, med testade värden (441 MPa) något högre än 

karaktäristiska (410 MPa). Däremot var den testade brottgränsen (738 MPa) avsevärt högre än 

det karaktäristiska värdet (500 MPa). 

 

En stor lastbalk av stål placerades ovanpå huvudbalkarna och med hjälp av hydrauliska 

lastcylindrar och stålkablar som förankrats i berggrunden drogs bron nedåt tills den gick i brott, 

se Figur A17. Den ursprungliga dimensioneringen var gjord för att bron skulle bära axellaster på 

maximalt 25 ton, vilket resulterar i en maximal tvärkraft på 2,3 MN (0,7 MN utgörs av 

egenvikten) och ett motsvarande böjmoment på 3,6 MNm (0,8 MNm utgörs av egenvikten). Vid 

lastförsöket uppmättes en maximal belastning på 11,7 MN. Därmed var den uppmätta 

lastkapaciteten för den förstärkta bron drygt 8 gånger högre än vad den dimensionerats för och 

utan förstärkning klarade bron av att bära drygt 6 gånger mer än den dimensionerade maxlasten. 

 

Försöket visade att de dimensioneringsmodeller som används för att uppskatta brons 

lastkapacitet är restriktiva och grovt underskattar den verkliga bärförmågan. 

Förstärkningsmetoden med täckskiktsmonterade CFRP-stavar (Figur A18-19) fungerade väl och 

kan användas för att på ett effektivt sätt öka betongbroars momentkapacitet. De FE-modeller 

som gjordes överensstämde väl med resultaten från fullskaleförsöket (Figur A20) och visade att 

liknande modeller är lämpliga verktyg vid tillståndsbedömning och utvärdering av broars 

bärförmåga.  

 

Fullskaleförsöket i Örnsköldsvik omfattande även tester av några nya metoder för inspektion och 

utvärdering. Mätningar av den elektriska potentialen och GPM-mätningar (Galvanostatic Pulse 

Method) utfördes på betongytan för att upptäcka eventuell korrosion. I det aktuella fallet var 

armeringen i gott skick och ingen korrosion kunde upptäckas (Figur A21). En metod som 

användes för att analysera det kemiska spektrumet i betongen var LIBS (Laser Induced 

Breakdown Spectroscopy). Testerna utfördes på betongkärnor men inga förhöjda halter av 

klorider upptäcktes (Figur A22) vilket även validerade resultaten från mätningarna av den 

elektriska potentialen.  Akustiska mätningar utfördes för att upptäcka eventuella 
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problemområden med sprickor, håligheter och liknande, men inga sådana problem hittades. För 

att lokalisera armeringens placering i betongen användes både markradar och ultraljud. 

Markradarn fungerade väl för ytlig armering som befann sig mindre än 20 cm från betongytan, 

se Figur A23. Ultraljudsundersökningen misslyckades tyvärr och en anledning kan ha varit att 

betongens kornstorlek var för stor (över 70 mm). Ingen metod fungerade bra för lokalisering av 

flera underliggande armeringslager. Slutligen gjordes även fotometriska mätningar för att fånga 

upp betongens yttöjning vid belastning. De icke-förstörande mätningarna redovisas i detalj i SB 

D7.3 (2007).   

 

 

Figur A16. Trågbron i Örnsköldsvik som undersöktes som en del av Sustainable Bridges. 

 

 

 

Figur A17. Försöksuppställning. 

 

 

  

Figur A18. Spårfräsning för NSM. Figur A19. NSM-spår. 
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Figur A20. Lastkurva för försök och FE-modell. 

 

 

 
 

Figur A21. Kartläggning av den elektriska potentialen 

med mätvärden angivna i mV. 

Figur A22. Kartläggning av kloridinnehållet i 

en borrkärna. 

 

 

 

Figur A23. Resultat av radarmätning för lokalisering av armering.  
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Panken 
Under en periodisk visuell inspektion av en balkbro över sjön Pankens utlopp, Karlstad kommun, 

upptäcktes 1994 omfattande sprickbildning i både överbyggnad och fundament. Bron byggdes 

1977, var 117 m lång och bestod av 6 spann på mellan 13,5 och 21 m. På grund av sprickorna 

valde Vägverket att under 2001 göra en detaljerad utvärdering som visade att bron var 

uppsprucken i samtliga spann. Sprickorna gick i de flesta fall hela vägen upp till broplattan och 

misstänktes vara genomgående med en sprickvidd omkring 0,2 till 0,3 mm. I några av 

gjutfogarna var sprickvidden upp till 1,0 mm.  

 

I den detaljerade utvärderingen ingick även en klassificeringsberäkning som utfördes 2004 och 

den visade att brons böjkapacitet motsvarade en last på 176 kN. Eftersom övriga broar på samma 

vägsträcka var dimensionerade för 230 kN så beslutades om uppgradering som verkställdes i 

september 2006. Den metod som användes för att förstärka och uppgradera bron var CFRP-

laminat i dimensionerna 50 x 1,4 mm som limmades på balkarnas undersida. Fyra laminat 

limmades på vardera balken och materialegenskaperna för kolfiberlaminaten var följande: Ef = 

170 GPa, σu = 2500 MPa, εu = 1,5 %. Innan laminaten installerades hade betongytan slipats, 

rengjorts och en primer hade applicerats för att förbättra vidhäftningen. Vinkeljärn av aluminium 

användes för att mekaniskt förbättra förankringen på de två inre laminaten som inte hade 

tillräcklig förankringslängd för limförankring.  

 

Vid de mätningar som gjordes före och efter förstärkningen användes en lastbil, fullastad med 

grus, som placerades över den norra balken. Den totala lasten kontrollerades innan lastförsöken 

och uppgick till ca 25 ton. Mätningarna visade att böjstyvheten ökade med ungefär 25 % både 

lokalt och globalt, sprickvidderna minskade med 5 % och nedböjningen var 10 % lägre efter 

förstärkning. Resultaten har rapporterats av Täljsten et al. (2009).  

 

 

 

Figur A24. Bron över sjön Pankens utlopp. 
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Figur A25. Förstärkning med CFRP-laminat där de två inre laminaten förankrats mekaniskt med 

vinkeljärn i aluminium.  

 

 

 

Figur A26. Tvärsnitt och försöksuppställning. 

 

 

Figur A27. Förstärkningen resulterade i minskade sprickvidder (vänster) och nedböjning (höger). 
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Frövi 
Frövi är en ort i Västmanland som utgjort en en viktig knutpunkt för järnvägstrafiken i området 

under många år. 1958 byggdes en järnvägsviadukt (Figur A28) över transportvägen till Frövifors 

bruk där nuvarande Billerud Korsnäs driver ett pappersbruk. Brons överbyggnad utgörs av ett 

dubbeltråg i ett spann, med ett spår i vartdera tråget. Det fria spannet är 10 m och överbyggnaden 

har en vinkel på 71° mot rambenen. Bottenplattan mäter 9 m i tvärled och inklusive överflänsar 

mäter hela överbyggnaden drygt 10 m i tvärled. Betongen som användes vid byggnationen var 

K40 med karaktäristisk tryckhållfasthet på 32 MPa. De betongprover som gjordes på små Ø34,6 

mm cylinderkärnor visade mycket höga värden (över 100MPa) för tryckhållfastheten. Resultaten 

påverkades troligen av betongens stora kornstorlek i förhållande till den provade kärnans 

diameter och det karaktäristiska värdet användes därför vid beräkningarna.  

 

 

Figur A28. Ett dubbeltråg i Frövi förstärktes under 2007. 

 

Bron dimensionerades ursprungligen för STAX (största tillåtna axellast) 20 ton, men 2005 

uppgraderades banan för STAX 25 ton. I samband med uppgraderingen utvärderades bron 

genom bland annat visuella inspektioner, materialprover och klassningsberäkningar. 

Klassningsberäkningen visade på att brons trågplatta hade otillräcklig bärförmåga i 

tvärriktningen. Underskottet gällde både plattans överkant och underkant. Föra att möjliggöra en 

uppgradering till STAX 25 behövde bron antingen bytas ut mot en ny eller förstärkas. 

Förstärkning ansågs vara den mest kostnadseffektiva lösningen.  

 

För att undvika avstängning av bron (en sådan avstängning bedömdes vara ytterst kostsam) 

beslutades det att välja en förstärkningsmetod som i minsta möjliga utsträckning störde 

tågtrafiken. Den största utmaningen var här förstärkning av trågbottens överkant där det inte 

fanns några dokumenterade metoder att välja bland. Istället användes en av LTU speciellt 

utvecklad metod som medför att ihåliga kolfiberrör limmas fast på insidan av hål som borras 

horisontellt genom broplattan. Hålen som kärnborrades hade en diameter på 36 mm och de 

kolfiberrör som installerades hade ytterdiametern 32 mm och godstjockleken 4 mm. Det innebär 

att epoxilagret mellan betong och kolfiber blev 2 mm. Den metod som användes för att förstärka 

broplattans undersida var täckskiktsmonterade kolfiberstavar (NSM CFRP). Totalt användes 13 

rör och 23 stavar för att uppgradera bron, se Figur A29.  

 

Mätningar gjordes före och efter förstärkning och de parametrar som mättes var töjningar, 

nedböjning och spricköppningar Resultaten visas i Figur A30-31. Resultaten från mätningen var 

relativt svårvärderade, framförallt på grund av små belastningar, små töjningar, och att inget 

referenståg med känd vikt fanns att tillgå. I projektet användes istället Reginatågen som referens 

och lastnivåerna bör därmed inte variera alltför mycket mellan olika tåg. Mätningen visade att 
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bron beter sig som en monolit, vilket var en förutsättning för förstärkningsberäkningen. 

Resultaten visar också att påkänningarna är mycket små i bruksgränstillståndet med maximala 

töjningar under 40 µm/m. Vidare uppmättes en marginell effekt av förstärkningen i 

bruksgränstillståndet. Dock var det helt tydligt att kolfiberstavarna tog last. 

Förstärkningseffekten antas dock bli tydligare vid högre lastnivåer. Projektet har redovisats av 

Bennitz et al. (2012) och SB6.3 (2007).  

 

 

 Figur A29. Tvärsnitt och förstärkningsutformning för bron i Frövi. 

 

 

Figur A30. Töjningar före och efter förstärkning vid belastning av vänster tråg (vänster) och höger tråg 

(höger). 

 

 

Figur A31. Töjningar i armering och NSM efter förstärkning vid belastning av vänster tråg (vänster) och 

höger tråg (höger). 
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Haparanda 
Haparandabanan sträcker sig 119 km mellan Boden och Haparanda i Norra Sverige. Banan 

byggdes i tre etapper: 1902 invigdes Boden – Morjärv, 1910 invigdes Morjärv – Lappträsk, och 

1915 öppnade Lappträsk – Haparanda. Vid denna tidpunkt utgjorde Haparandabanan den enda 

förbindelsen mellan Tyskland och Ryssland (Finland tillhörde Finland fram till 1917), och 1919 

byggdes en gränsöverskridande bro över Torneälven. Under andra världskriget utgjorde banan en 

viktig länk för Finland då det var den enda öppna järnvägsförbindelsen med ett icke-krigsförande 

land. Persontrafiken lades ned 1992 och därefter har banan fortsatt vara en viktig länk för 

godstransporter. 

 

2004 inleddes en upprustning som innebar att sträckan elektrifierades, kapaciteten förbättrades 

och på sträckan mellan Kalix och Haparanda byggdes en helt ny järnväg. Upprustningsprojektet 

stöddes delvis av EU eftersom sträckan tillhör ett stråk som prioriteras för gränsöverskridande 

trafik. Investeringen blev snabbt samhällsekonomiskt lönsamt och de försiktigaste beräkningarna 

visar en återkastning på minst 1,34 kr för varje satsad krona (www.trafikverket.se).   

 

En del i upprustningen av Haparandabanan var uppgradering av broarna för maximala axellaster 

på 30 ton jämfört med tidigare 25 ton. 2006 genomfördes därför en utvärdering av broarna på 

sträckningen som visade att en trågbro (Figur A32) i anslutning till bangården i Haparanda hade 

otillräcklig lastkapacitet. Underskottet gällde tvärkrafter och böjmoment i trågbotten. I det skedet 

fanns två alternativ för att lösa problemet: (1) bygga en helt ny bro eller (2) förstärka den 

befintliga bron. Problemet var att det saknades dokumenterade metoder för att öka 

tvärkraftskapaciteten på trågplattor. Lösningen blev att en helt nyutvecklad förstärkningsmetod 

användes. 

 

Bron som förstärktes var ett dubbeltråg (Figur A33) från 1959 med ett enkelt spann på 12,5 m. 

Överbyggnaden var vinklad med 73° i förhållande till rambenen och under bron sträckte sig en 

mindre trafikerad bilväg. Förstärkningsmetoden gick ut på att horisontella hål först borrades 

genom plattan i mittskiktet mellan övre och undre armeringslager. I hålen installerades ett 

förspänningssystem med fria stålstag. Stålstagen (Dywidag 26WR) spändes upp till 430 kN med 

hjälp av en hydraulcylinder innan de ändförankrades med låsmuttrar. Slutligen förseglades 

systemet för att skydda systemet mot vatten och korrosion. Totalt användes 8 stag, installerade 

med 1,5 meters avstånd.  

 

Förstärkningseffekterna kontrollerades genom att mäta töjningar och deformationer före och 

efter förstärkning. Två sammankopplade diesellok med 21,5 tons axellast användes för att få 

reproducerbara lastförutsättningar före och efter förstärkning. Mätningarna visade att 

förspänningssystemet gav maximala tryckspänningar på ca 23 µm/m i plattans dragarmering. 

Statisk belastning med referensloket gav upphov till ökade dragtöjningar på ca 20 µm/m i 

plattans dragarmering och storleken var ungefär likvärdig före och efter förstärkning. Eftersom 

den förstärkta bron redan hade en initial tryckspänning innebär det att påkänningen av 

referenslasten med 21,5 tons axellast blev totalt motverkad av förstärkningssystemet. Projektet 

har redovisats i detalj i Nilimaa (2013) Nilimaa et al. (2014) och Nilimaa (2015). 

 

 

http://www.trafikverket.se/
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Figur A33. Ett dubbeltråg i Haparanda förstärktes under 2012. 

 

 

  

Figur A34. Tvärsnitt för Haparandabron. 

 

  
a) före förstärkning b) efter förstärkning 

Figur A35. Uppmätta armeringstöjningar (S1-S4) då ett referenståg kör upp på och belastar 

Haparandabron statiskt före och efter förstärkning. Initialtöjningen efter förstärkning var störst närmast 

mittspannet (S4), beroende på förstärkningssystemets och brons utformning.  
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Kiruna 
1959 byggdes en bro över Malmbanan på Gruvvägen i Kiruna. Syftet med bron var att skapa en 

kort resväg mellan LKABs järnmalmsgruva och staden på andra sidan av järnvägen. Under de 

följande decennierna expanderade gruvan i volym och expansionen yttrade sig genom 

deformationer på markytan ovanför underjordsgruvan. Deformationszonen närmade sig 

Gruvvägsbron och marksättningarna nära bron övervakades därför kontinuerligt under många år. 

Vägen mellan bron och LKAB drogs om flera gånger och gjorde till slut en lång båge runt 

gruvans rasområde. Under 2010 gjordes ett större ingrepp på brons pelare då ett höj- och 

sänkbart pelarsystem installerades. På så sätt skulle bron kunna anpassa sig till och uppväga 

ojämna marksättningar. Bron stängdes 2013 då den inte längre behövdes och innan rivning 

utfördes ett omfattande forskningsprojekt med avseende att undersöka och utvärdera bron utifrån 

flera olika perspektiv. 141 mätsensorer installerades på bron och försök gjordes för att utvärdera 

brons verkliga beteende vid belastning. Projektet omfattade bland annat brottbelastning av balkar 

och platta, utvärdering av residuala förspänningsnivåer efter 55 år, utvärdering av temperaturens 

inverkan på brons beteende och undersökning av två förstärkningssystem med pålimmade 

kolfiberkompositer. Försöksprogrammet för Gruvvägsbron beskrevs i Bagge et al. (2014). 

 

Gruvvägsbron var en spännarmerad betongbro med fem spann på totalt 122 meter. 

Överbyggnaden bestod av tre T-balkar med höjden 1923 mm och livtjockleken 410 mm i 

mittspannet och 650 mm över stöden. Plattan var 300 mm tjock över huvudbalkarna och 220 mm 

i det fria spannet. Bron efterspändes i två etapper. Först spändes fyra spännkablar i brons 

mittsektion och därefter spänndes sex kablar i brons östra segment, respektive fyra kablar i det 

västra segmentet. Spännkablarna var av typen BBRV St 145/170 (fyk = 1,45 GPa; fuk = 1,70 GPa) 

bestående av 32 Ø6 mm trådar. Spännkablarnas placering och skarvpunkter illustreras i Figur 

A36. 

 

Två av huvudbalkarna förstärktes med kolfiberkompositer, se Figur A37. På den södra balken 

testades ett nytt system med förspända laminat där förankringen sker gradvis för att undvika 

höga spänningskoncentrationer i laminatändarna. Tre 1,4 x 80 mm laminat förspändes med 

vardera 100 kN och limmades med epoxi på balkens undersida. Mittenbalken förstärktes med tre 

10 x 10 mm kolfiberstavar som limmades i betongens täckskikt (NSM) på balkens undersida. 

Lastförsök gjordes såväl före som efter förstärkningen och belastningen utfördes med hjälp av 

fyra hydraulcylindrar som förankrats med stålkablar i berggrunden under bron. Två stora 

stålbalkar var placerade på bron för att fördela ut lasterna och förankringskablarna drogs genom 

Ø200 mm hål som borrats i plattan. Lastförsöken gjordes i fyra omgångar: (1) belastning av den 

oförstärkta bron upp till totalt 6 MN, (2) belastning av den förstärkta bron upp till totalt 6 MN, 

(3) belastning av den förstärkta bron upp till balkbrott i den södra (13,5 MN) och mittersta 

balken (14,1 MN), och (4) genomstansningsprov av plattan i anslutning till den norra balken (2 

punktlaster på upp till vardera 1,66 MN). 

 

Mätningarna visade att båda förstärkningssystemen fungerade och tog upp en del av lasten. Figur 

A38 visar töjningarna i den NSM-förstärkta balken innan och efter förstärkning. NSM-systemet 

blev mer effektivt vid ökad last medan det förspända laminatsystemet i Figur A39 tappade effekt 

vid ökad last. Laminaten drabbades av förankringsbrott då den totala lasten uppgick till 9 MN. 

Förankringsbrottet föranleddes troligen av att balkarnas underkant var krökt uppåt på grund av 

brons förspänning och laminatens förankringslängd avtog betydligt då laminaten förspändes. 

NSM-förstärkningen fungerade väl fram till brottstadiet då kolfibertöjningen var 1,2 % vilket 

motsvarar 85 % av stavarnas maximala kapacitet. Projektresultaten har delrapporterats i bland 

annat Elfgren et al. (2015), Nilimaa (2015), Nilimaa et al. (2015) och Bagge et al. (2015). 
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Dessutom pågår för tillfället fler analyser av projektresultaten och ytterligare artiklar kommer att 

publiceras. 

 

 

 

Figur A36. Översikt av Gruvvägsbron med illustration över spännkablarnas utformning. 
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Figur A37. Tvärsnitt, förstärkningsutformning och lastuppställning för Gruvvägsbron. 
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Figur A38. Töjningsmätning på fyra nivåer innan och efter förstärkning med NSM. 

 

 

 

Figur A39. Töjningsmätning på fyra nivåer innan och efter laminatförstärkning. 

 

 

Figur A40. Gruvvägsbron efter brottbelastning med projektteamet i förgrunden och Luossavaara i 

bakgrunden. 
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