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Abstract 

Service life of concrete bridges: Experiences and 

implementation in LCA/LCC 

The lifespan of construction works is crucial to achieve a low environmental impact for a 

provided function. Supplementary cementitious materials are increasingly used in 

concrete production where the effect on the service life of structures needs to be assessed. 

In order to achieve a long service life, the design, flexibility in the design and 

workmanship also needs to be addressed. 

Today’s LCC and LCA analyses are based on statistics of service life of older bridges and 

are not material specific. There is still a lack of information about how the service life of 

concrete bridges is affected by different measures. The overall goal of this project was to 

close this information gap. The project aimed at describing key factors that affect the 

lifespan of concrete bridges. Key factors may reflect aspects of both durability and the 

utility of the design. The purpose was to investigate how the service life can be included 

in LCA and LCC analyses and to create a basis for future LCA and LCC analyses of 

concrete road bridges. 

Factors affecting the service life of concrete bridges have been identified through a 

literature survey and interviews. The studies comprised the service life of concrete 

bridges, durability, service life models, requirements and guidelines, previous LCA and 

LCC studies as well as service life-extending measures throughout the whole lifecycle 

from material production to the end-of-life. 

The studies showed that reinforcement corrosion caused by chlorides is the most 

common cause of damage in concrete bridges where the service life of parts of the 

construction is usually shorter than the design service life. Even though frost resistance 

has historically been more restricting when choosing a concrete composition. The 

restrictions have, however, been reduced lately but there needs to be more focus on 

finding a design method that takes into account the impact of the concrete composition 

regarding reinforcement corrosion in order to find the most suitable solution for each 

individual case. 

The study shows the service life of concrete bridges depends not only on the expert’s 

knowledge of concrete but also on quality of execution. There is great potential to extend 

the service life of concrete bridges and to reduce their climate impact. However, it is 

important that the service life-extending measures also have a low embodied impact.  

The results of the survey show that technology and cost are the highest priority for most 

respondents, except for researchers where the focus is more on the environment and 

durability. Many also consider that contractors should set more demands towards 

environmentally friendly solutions. 

The results are compiled in the form of recommendations for reduced environmental 

impact and costs, as well as for how an LCA and LCC can be carried out with regard to 

service life. 

Key words: Service life, concrete bridge, durability, sustainability, LCA, LCC 
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Förord 
Betong är ett viktigt material för infrastrukturen. Den är billig, har god hållfasthet, är 

beständig och flexibel i utförandet. Ser man på det svenska brobeståndet utgör betong 

en klar majoritet. Dessutom är det stora betongvolymer som används under byggandet 

av en bro. Dessa stora volymer, tillsammans med betongens sammansättning, har en 

märkbar påverkan på den globala uppvärmningen. Framförallt kan små förändringar ge 

stora positiva eller negativa konsekvenser. För att använda betong på ett ansvarsfullt sätt 

är det viktigt att optimera materialets egenskaper i förhållande till konstruktionens 

funktion. Hur kan det byggas beständigt, resurssnålt, kostnadseffektivt och 

klimatneutralt? Det handlar om införandet av miljövänliga material och tillsatsmedel i 

betongen. Men det handlar även om att se till att den betongen som gjuts in håller under 

den tilltänkta tiden som den är avsedd för.  

I dagsläget utförs livscykelanalyser baserat på schablonvärden och statistik från äldre 

betong. Att uppskatta den verkliga livslängden hos dagens betongbroar är komplicerat 

och kräver kunskap om skademekanismer, materialegenskaper och de modeller som 

används. Föreliggande rapport kartlägger nyckelfaktorer som påverkar betongbroars 

livslängd. Rapporten kommer att utgöra ett underlag för fortsatta LCA- och LCC-studier 

av vägbroar av betong. 

Projektet har finansierats av A-konsortiet där arbetsgruppen har bestått av Anders 

Rönneblad (Cementa), Ronny Andersson (Cementa), Ingemar Löfgren (Thomas 

Betong), Staffan Carlström (Swerock), Henrik Vinell (Strängbetong) och Mats Emborg 

(Betongindustri). 

 

Stockholm 10 augusti 2020 

Nadia Al-Ayish 
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Sammanfattning 
Konstruktioners livslängd är avgörande för att de skall ha en låg miljöpåverkan per den 

nytta som konstruktionen avser att ge. Nya material och tillsatsmedel för att tillverka 

betong används i allt större utsträckning och där kan livslängden behöva utredas. För en 

lång livslängd är även byggdelars utformning, flexibel design och ett gott arbetsutförande 

viktig. 

Dagens LCC- och LCA-analyser är baserad på statistik på livslängden från äldre broar 

och är inte materialspecifika. Det övergripande målet med projektet är därför att fylla 

kunskapsluckan om betongens livslängd för just den här typen av byggnadsverk. 

Projektet skall beskriva nyckelfaktorer som påverkar betongbroars livslängd. 

Nyckelfaktorer kommer att spegla aspekter av betongens beständighet i olika miljöer 

med fokus på konstruktionens nytta. Syftet är att undersöka hur livslängden kan 

inkluderas i LCA- och LCC-analyser samt att skapa ett underlag för framtida LCA- och 

LCC-studier av vägbroar av betong. 

Faktorer som påverkar betongbroars livslängd har kartlagts genom en litteratur- och 

enkätstudie där forskare, konstruktörer, materialtillverkare, beställare och utredare har 

intervjuats. Undersökningen innefattar betongbroars livslängd, beständighet, 

livslängdsmodeller, krav och riktlinjer, LCA- och LCC-studier samt 

livslängdsförlängande åtgärder under hela livscykeln från materialtillverkning till 

slutskedet.  

Studien visar på att armeringskorrosion föranledd av klorider är den vanligaste 

skadeorsaken hos betongbroar där livslängden hos konstruktionsdelarna oftast blir 

kortare än vad de har dimensionerats för. Detta trots att det historiskt sett oftast har varit 

frostbeständigheten som har varit begränsande vid val av betongsammansättning. Dessa 

begränsningar har emellertid minskat men fokus behöver även riktas mer på att finna en 

dimensioneringsmetod som tar hänsyn till betongsammansättningens påverkan på 

armeringskorrosion för att kunna hitta den lämpligaste lösning för varje enskilt fall. 

Studien har visat att betongbroars livslängd beror inte endast på kunskap utan även på 

teknik och utförare. Det finns stor potential att förlänga betongbroars livslängd och 

samtidigt minska klimatpåverkan. Det är förstås viktigt att de livslängdsförlängande 

åtgärderna även har en låg inbyggd klimatpåverkan.  

Resultatet av enkätstudien visar att teknik och kostnad har högsta prioritet hos de flesta 

svarande. Forskarnas fokus är istället på miljö och beständighet. Flera anser även att 

beställare borde ställa tydligare krav på användning av miljövänliga lösningar.  

Resultatet har sammanställts i form av rekommendationer för minskad miljöpåverkan 

och kostnader samt för hur en LCA och LCC kan utföras med hänsyn till livslängd. 

  



7 

© RISE Research Institutes of Sweden 

1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Konstruktioners livslängd är avgörande för att de skall ha en låg miljöpåverkan per den 

nytta som konstruktionen avser att ge. Nya material och tillsatsmedel för att tillverka 

betong används i allt större utsträckning och där kan livslängden behöva bedömas. För 

en lång livslängd är även byggdelars utformning, teknisk och flexibel design och ett 

välplanerat arbetsutförande viktigt. 

I dagsläget finns det inga detaljerade livscykelanalys- (LCA) och livscykelkostnads (LCC) 

-modeller som tar hänsyn till materialens egenskaper och livslängdsförlängande 

åtgärder under drift. Analyserna sker med avseende på livslängdsklasser och dess 

tillhörande täckskikt oberoende av bindemedel. Detta resulterar i missvisande slutsatser 

och försvårar både optimering av betongbroar med avseende på miljö och kostnad samt 

införande av nya material. Det gäller att hitta lösningar där klinkerandelen kan minskas, 

beständigheten ökas och egentyngden hållas nere för att minska på samhällskostnaden 

och miljöpåverkan under hela livslängden. 

Betongbroars livslängd är dels en definitionsfråga, dels en teknisk fråga. I föreliggande 

rapport utfördes en litteraturstudie i syfte att kartlägga betongens beständighet, både 

hos befintliga och nya material, kartlägga den historiska användningen för att förstå 

beständigheten hos dagens äldre broar, samla information om livslängdsbedömning och 

livslängdsförlängande åtgärder. Som komplettering till litteraturstudien utfördes en 

enkätundersökning och intervju för att samla in erfarenheter kring livslängd kopplade 

till hållbarhetsarbete.  

Det svenska transportsystemet styrs av de transportpolitiska målen som har tagits fram 

av regeringen. Målen visar de politiskt prioriterade områdena inom den statliga 

transportpolitiken. Det övergripande transportpolitiska målet är att säkerställa en 

samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för 

medborgarna och näringslivet i hela landet (Natanaelsson, K. (2017). Därutöver finns 

funktionsmål som handlar om att skapa tillgänglighet för resor och transporter samt 

hänsynsmål som handlar om säkerhet, hälsa och miljö. Figur 1 visar de transportpolitiska 

målen kopplade till drift och underhåll. För att nå långsiktiga hänsynsmål, enligt dessa, 

bör man ställa klimatkrav vid upphandling. 
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Figur 1 De transportpolitiska målen kopplade till drift och underhåll (Natanaelsson, K. (2017). 

 

1.2 Syfte och mål 

Syftet är att kartlägga nyckelfaktorer som påverkar betongbroars livslängd. Syftet är även 

att undersöka hur livslängden kan inkluderas i LCA- och LCC-analyser för mer 

nyanserade studier.  

Målen är att: 

• Samla kunskap om erfarenheter kring livslängden hos betongbroar. 

• Kartlägga livslängdsförlängande åtgärder för betongbroar samt studera hur 
dessa kan implementeras i miljöinriktade studier. 
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1.3 Enkätstudie och intervju 

Syftet med det här arbetet är att med hjälp av en enkät undersöka hur olika aktörer 

arbetar med beständighet och hållbarhet hos betongbroar. Aktörerna som valdes var 

beställare, konstruktörer/projektörer, entreprenörer, utredare, materialtillverkare och 

forskare. Enkäten utfördes på ett sådant sätt att aktörerna kunde skriva fritt utifrån egna 

erfarenheter. Totalt svarade 12 personer på enkäten, dock ingen från entreprenadsidan. 

För att få en betong- och broexperts synvinkel har Professor Johan Silfwerbrand på 

avdelningen byggvetenskap på Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) intervjuats. 

1.4 Avgränsning 

Studien omfattar vägbroar och fokuserar främst på betongen. Eftersom vägbroar är ett 

system som dessutom inkluderar beläggningen är det även av intresse att undersöka 

detta materials betydelse. 

Studien inkluderar inte: 

• Järnvägsbroar 

• Andra material 

• LCA, LCC och livslängdsberäkningar 

• Andra skademekanismer än armeringskorrosion 
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2 Olika typer av betongbroar 
För att kunna göra en detaljerad livscykelanalys på betongbroar är det viktigt att 

definiera vilken brotyp som ska undersökas samt dess karaktäristiska egenskaper som 

trafiklast, typ av väg och miljö. 

2.1 Brotyper 

Trafikverket definierar en bro som ett upphöjt byggnadsverk som leder trafik och som 

har en spännvidd längre än 2 m. En bro består av tre huvuddelar grundläggning, 

underbyggnad och överbyggnad där dessa i sin tur delas in i olika konstruktionsdelar.  

Broar kan delas upp med hänsyn till art av trafik, material eller konstruktionens 

verkningssätt. Vanligast är det att dela upp broarna efter verkningssätt. Trafikverket 

delar upp brotyperna enligt Tabell 1. 

Tabell 1 Olika brotyper definierade av Trafikverket. 

Plattbro 

Huvudbärverket utgörs vanligtvis av ett 

element med bredden större än fem 

gånger höjden (B>5xH) och en 

längsgående armering i överkant 

broplatta som är jämnt fördelad i tvärled. 
 

Balkbro 

Huvudbärverket utgörs av en eller flera 

balkar där balken/balkarna har en bredd 

som är mindre än eller lika med fem 

gånger höjden (B≤5xH). Den 

längsgående armeringen i överkant är 

vanligtvis koncentrerad inom eller intill 

balkbredden.  

Plattrambro 

Huvudbärverket (broplattan) utförs 

inspänt i ändstöden (rambenen) och 

armeringen har kontinuitet runt de övre 

ramhörnens utsidor.  
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Balkrambro 

Balkrambron är en vidareutveckling av 

plattrambron. Huvudbärverket kan vara 

utformat med en eller flera balkar. Om 

bron är en plattrambro eller balkrambro 

bestäms av definitionen för balk och 

platta. 

 

Rörbro 

Består av ett eller flera rör. Den kan vara 

en styv konstruktion eller en 

samverkanskonstruktion där röret 

samverkar med kringfyllnadsmaterialet. 

Rörbroar av betong förekommer oftast 

vid mindre spännvidder. Då består de av 

prefabricerade element som monteras 

ihop på plats. 

 

Valvbro 

Huvudbärverket är utformat med ett valv 

av sten eller armerad/oarmerad betong. 

Valvet är helt täckt med fyllning där 

fyllningen utgör en fortsättning på den 

mot bron anslutande väg-banken. 

Valvbron funkar på liknande sätt som 

rörbron där fyllningen ger upphov till 

tryckkrafter i huvudbärverket vilket 

starkt bidrar till bärförmågan. 
 

Bågbro 

Kan vara utformad med ett 

huvudbärverk av överliggande eller 

underliggande bågar i ett eller flera 

spann. Sekundärbärverket kan vara 

placerat över, under eller mellan 

bågarna. 
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Snedkabelbro 

Hos snedkabelbroar hängs brobanan 

upp i kablar som förankras i 

pylontornen. Snedkablarna bär enbart 

dragkrafter medan pylontornen bl a är 

belastade med stora tryckkrafter. 

 

 

Hängbro 

Här hängs brobanan via hängare upp i 

huvudkablar vilka löper över 

pylontornen och förankras i brons 

ankare.  

 

Övriga brotyper 

• Spännverksbro 

• Hängverksbro 

• Pontonbro 

• Annan brotyp 

 

 

Broarna delas i sin tur upp i tre huvuddelar: överbyggnad, underbyggnad och 

grundläggning. Underbyggnaden tar upp lasterna från överbyggnaden där gränsen går 

vid lagren som tillhör underbyggnaden. 

Broar består vanligtvis av följande konstruktionsdelar enligt Figur 2.  
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Figur 2 Konstruktionsdelar hos en bro. 
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2.3 Sveriges brobestånd 

Statliga broar förvaltas av Trafikverket och kommunala broar av kommunen. Ungefär 21 

000 broar förvaltas av Trafikverket varav 17 000 av dessa är vägbroar och 4 000 

järnvägsbroar (Trafikverket 2018a). Tabell 2 visar Sveriges brobestånd år 2014 uppdelat 

efter verkningssätt och material. Ur tabellen framgår det även att betong är det vanligaste 

materialet för broar och utgör ca 70 % av brobeståndet för år 2014. Av betongbroarna är 

plattrambron den vanligast förekommande brotypen följt av plattbron.  

Tabell 2 Svenska brobeståndet 2014 (Du 2015). 

Brotyp Betong Stål Trä Sten 
Övriga 

material 

Plattbro 5831 48 150 176 71 

Balkbro 3004 2795 248 12 34 

Plattrambro 9956 2 3 5 2 

Balkrambro 1120 3 0 2 2 

Rörbro 314 4184 0 1 27 

Bågbro 595 138 18 1086 9 

Hängbro 2 11 9 0 0 

Rörlig bro 0 105 0 0 4 

Övriga broar 243 112 41 10 6 

 

Förvaltningen av broar sker genom det Trafikverket-ägda förvaltningssystemet BaTMan 

(Bridge and Tunnel Management). I BaTMan finns det bland annat över 30 000 broar 

registrerade av Trafikverket och flertalet kommuner. Förvaltningssystemet är 

webbaserat och innehåller information som ritningar, teknisk beskrivning, utförda 

inspektioner och åtgärder. Ett effektivt förvaltningssystem har möjlighet att minska 

samhällskostnader och ge ökad nytta för användare.  

2.4 Trafiklast och miljö 

2.4.1 Bärighetsklass 

Hur tunga fordon en bro eller en väg i det allmänna vägnätet får belastas med bestäms 
av bärighetsklassen, BK. Sen juli 2018 är det svenska vägnätet uppdelat i fyra 
bärighetsklasser: 

• BK1 – Max 64 ton bruttovikt tillåts. Majoriteten av vägar och broar har denna 
bärighetsklass. Den följer EU:s bestämmelser.  

• BK2 – Max 54,4 tons bruttovikt.  

• BK3 – Max 37 tons bruttovikt. 

• BK4 – Max 74 tons bruttovikt.  
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BK4 öppnades upp för 12 % av det allmänna vägnätet i juli 2018. Trafikverkets vision är 
att upplåta hela BK1 vägnätet för BK4. Det innebär att innebära att ca 850 broar 
kommer behöva förstärkas för att klara belastningen (Trafikverket 2018b). 

2.4.2 Årsdygnstrafik 

Trafikens belastning anges normalt för en väg som ÅDTt, dvs. den totala 

årsmedeldygnstrafiken i vägens båda riktningar. Om trafikmätningar har utförts på 

vägobjektet är det sannolikt att data finns uppdelad i ÅDTk, dvs. årsmedeldygnstrafiken 

per körfält.  För att göra rätt val av beläggning är det viktigt att känna till andel tunga 

fordon per körfält. Trafiksiffrorna ska vara noggrant angivna och aktuella, samt 

inkludera förväntad trafikutveckling under dimensioneringsperioden. 

Det antagna och justerade årsdygnstrafik-värdet per körfält, ÅDTk,just multipliceras i 

Sverige (Jacobsson 2014) med justeringsfaktorer för trafikandel dubbdäck (DD), skyltad 

hastighet (SH), vägbredd/körfältsbredd (KF) och vinterhållning (VH). 

ÅDTk,just används i första hand för att bestämma slitlagrets nötningsegenskaper och 

stenmaterialets kvalitet (Jacobsson 2014), se tabell 3. Provning av nötningsresistens med 

Prall-metoden genomförs i första hand på slitlager med beställd beläggningstjocklek > 

35 mm (Jacobsson 2014). Förfaringssättet anses fungera väl på täta beläggningar av 

typerna ABT och ABS.  

Tabell 3 Exempel på Prallvärden från TRVR Väg (Jacobsson 2014). 

ÅDTk,just 
Prallvärde i cm3 

Slitlager av typen ABT, ABS 

➢ 7000 < 20 

3500-7000 < 24 

1500-3500 < 28 

 

2.4.3 Vägtyp 

Trafikverket har tillsammans med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) tagit fram 

en ny version av regler för ’Vägars och Gators utformning’ (VGU). Den nya versionen är 

daterad till 1 januari 2020. Reglerna är bindande att användas inom Trafikverket. För 

kommunerna är VGU ett frivilligt och rådgivande dokument. 

I Tabell 4 nedan beskrivs Sveriges olika vägtyper och hur stor andel dessa utgör av 

vägnätet. 
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Tabell 4 Olika vägtyper med längd och andel av vägnätet (Natanaelsson 2017). 

 

2.4.4 Miljö 

Betong 

Betongen hos svenska vägbroar är utsatt för flera klassificeringsmiljöer. Under vintern 

är den utsatt för frysning och salter som fordonen för med sig från vägarna. Om en väg 

även passerar under bron är även pelarna utsatta för vägsalter. Står pelarna i havsvatten 

är det istället klorider från vattnet som tränger in i betongen. Oavsett klimat så är bron 

även utsatt för luftens koldioxid som karbonatiserar betongen vilket sänker dess pH-

värde. På grund av den globala uppvärmningen kommer klimatet bli extremare med 

cyklisk och uppfuktning och uttorkning. Det är därför viktigt att ta hänsyn till dessa 

faktorer vid dimensionering av nya betongbroar.  

Förutom klimatet är bron även utsatt av påfrestningar i form av laster och vibrationer 

från trafiken. Även här spelar framtiden in. När storstäderna växer kan vägarna behöva 

förstärkas för att klara en ökad belastning.  

Asfalt  

Klimatet påverkar asfaltsbeläggningens nedbrytning. Generellt kan man säga att våta 

vägbanor nöts mer än torra.  Kallt klimat kan orsaka lågtemperatursprickor. Det är 

viktigt att inte använda för hårt bindemedel i zoner som med låga temperaturer. Många 

frys-tö-cykler påverkar uppkomst av tjällyftningar såväl som nötningsresistens. Varma 

sommardagar medför ökad risk för permanenta deformationer. 

Sverige är ett avlångt land med ett variationsrikt klimat och en utpräglad vintersäsong. 

Av trafiksäkerhetsskäl används dubbdäck i stor utsträckning under vintersäsongen, 

vilket medför att vägarna utsätts för kraftig nötning i hjulspåren.  

För beräkning av spårdjup, livslängd, årskostnad och bortsliten mängd beläggning, se 

slitagemodell på Metodgruppens hemsida (Metodgruppen 2019). Nötningsmotståndet 

påverkas främst av kvalitén hos stenmaterialet, stenstorleken, samt bindemedlets 

kvalité, normalt definierat med dess hårdhet.  

Vägslitaget orsakas främst av antalet fordon, dubbdäcksfrekvensen, spårbundenheten, 

fordonens hastighet, längden på vintersäsongen och mängden nederbörd.   

Spårbundenheten påverkas t. ex. av körfältets bredd, heldragna linjer, bredden på vägren 

och närheten till räcken. 
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Vägsalt 

Under vintern används vägsalt som halkbekämpningsmedel på cirka 25 procent av 

nästan 10 000 mil statliga vägar (Trafikverket 2018c). Normalt 

används natriumklorid eller kalciumklorid. Saltet gör att is och snö kan smälta vid 

temperaturer lägre än noll grader.  

Saltning inverkar negativt på nedbrytningen av vägbanan. Saltet kan ge upphov till 

korrosionsskador på fordon och på betong- och stålkonstruktioner. Vägsalt kan också 

inverka negativt på miljön så att vegetationen tar skada. 

  

https://sv.wikipedia.org/wiki/Halka
https://sv.wikipedia.org/wiki/Natriumklorid
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kalciumklorid
https://sv.wikipedia.org/wiki/Vegetation
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3 Krav och Riktlinjer 

3.1 Trafikverket 

 

Figur 3 Trafikverkets regelverksstruktur. 

 

Trafikverkets regelverksstruktur för anläggningar är indelad i fyra nivåer enligt Figur 3 

och består av följande dokumenttyper: 

• Myndighetsföreskrift 

Författningar som tas fram av Transportstyrelsen och gäller för alla väghållare.  

Dokument: TSFS 2018:57 är den svenska anpassningen av Eurocode för 

anläggningskonstruktioner och är den gällande föreskriften för broar. 

• Övergripande krav 

Övergripande krav på samhällsnytta, systemstandard och livscykelkostnader.  

Dokument: TDOK 2015-0340 Krav Bro och Tunnel, AMA anläggning 17, 

TRVAMA anläggning 13 rev 3. 

• Krav  

Innehåller krav som åberopas i kontrakt, och används för upphandling av 

planering, projektering, byggande, underhåll och drift. Övergripande krav utgör 

underlag för kravdokument.  

Dokument: TDOK 2016-0204 Krav Brobyggande, TDOK 2013-0415 Krav 

Brounderhåll, TDOK 2013-0267 Krav Bärighetsberäkningar av broar, TDOK 

2017-0384 Krav mät och ersättningsregler för brounderhåll. 

• Råd 

Utifrån övergripande kraven tas råd fram om hur krav tolkas och tillämpas. 

Dokument: TDOK206-0203 Råd brobyggande, TDOK 2013-0416 Råd 

Myndighets
föreskrifter

Övergripande 
krav

Kravdokument

Godtagna lösningar och andra 
kunskaper



19 

© RISE Research Institutes of Sweden 

Brounderhåll, TDOK 2013-0273 Råd bärighetsberäkningar av broar, 

handböcker, metodbeskrivning etc. 

Krav- och Rådsdokumenten används som underlag vid upphandling av 

projekteringsuppdrag och totalentreprenader och åberopas i kontrakt för dessa. 

TSFS 2018:57 gäller för anläggningar. För motsvarande regler för byggnader tillämpas 

Boverkets konstruktionsregler, EKS 10. I föregående version EKS 8 behandlades både 

anläggningar och byggnader. 

3.2 AMA 

AMA Anläggning är ett referensverk som innehåller materialkrav, utförandekrav och 

kontrollkrav. Kraven avser beprövad teknik. AMA används som underlag vid 

upprättande av tekniska beskrivningar och hjälper beställaren formulera krav på den 

färdiga produkten och dess delar. Den är strukturerat efter klassifikationssystemet BSAB 

96. Trafikverket hänvisar till AMA Anläggning i sina kravdokument samt har egna 

ändringar och tillägg kallat TRVAMA. Enligt Trafikverkets hemsida gäller AMA 

anläggning 20 för projekt som påbörjas efter juli 2020.  

Genom åren har kravet på den maximala mängden tillsatsmaterial som får användas för 

anläggningsbetong för vissa exponeringsklasser varierat. I AMA Anläggning 10 för 

nybyggnad av bro var flygaskan begränsad till maximalt 6 % för XF4 och 11 % för övriga 

exponeringsklasser. År 2013 kom AMA Anläggning 13 ut. Där ökades maximala 

mängden flygaska i XF4 till 20 % medan slagget begränsades till 5 %. Övriga 

exponeringsklasser fick maximalt ha 10 % slagg. I AMA Anläggning 17 får bindemedlet i 

betong utgöras av högst 20 % slagg för XF2, XF3 och XF4, i övrigt gäller SS 137003. I 

den senaste versionen, AMA Anläggning 20 ska betongen uppfylla kraven i SS 137003. 

AMA och asfalt 

Vid anläggning av vägar och gator finns många moment i AMA Anläggning 20 att ta 

hänsyn till. Många kommuner i Sverige har tagit fram sina egna handböcker, se exempel 

i ’Teknisk handbok för mark och gata’ framtagen av Trosa kommun (Trosa kommun 

2015).  

3.3 Standarder 

Följande standarder är kopplade till betongbroar och dess hållbarhet. 

Betong:  

• SS-EN 206:2013+A1:2016 - Betong - Fordringar, egenskaper, tillverkning och 

överensstämmelse 

• SS 137003:2015 - Betong - Användning av EN 206 i Sverige 

Beständighet och livslängd:  

• SS-ISO 16204:2012 - Beständighet – Livslängdsdimensionering av 

betongkonstruktioner,  

• ISO_13823_2008 - General principles on the design of structures for durability 

• SS-ISO 15686 - Byggnader och byggnadsverk - Livslängdsplanering 
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Dimensionering:  

• SS-EN 1992-1-2:2004 - Eurokod 2: Dimensionering av betongkonstruktioner - 

Del 1-2: Allmänna regler - Brandteknisk dimensionering 

Reparationsåtgärder:  

• SS-EN 1504-(1-10) Betongkonstruktioner - Produkter och system för skydd och 

reparation 

• ISO 16311 - Maintenance and repair of concrete structures 

Hållbarhet:  

• SS-EN 15804:2012+A2:2019 - Hållbarhet hos byggnadsverk - Miljödeklarationer 

- Produktspecifika regler 

• SS-EN ISO 14025:2010 - Miljömärkning och miljödeklarationer - Typ III 

miljödeklarationer - Principer och procedurer (ISO 14025:2006) 

• ISO 14040-serien - Miljöledning - Livscykelanalys 

3.4 Betongkrav genom tiderna 

För att förstå beständigheten hos de betongbroar som står idag behövs insikt i hur kraven 

på betong har sett ut genom tiderna. Kravet på betongkonstruktioner har under perioden 

1926 till 2004 getts ut av staten. Därefter har de reglerats i europeiska standarder (EN 

standard) och dess svenska tillämpning. Från att krav börjat ställas på betong till idag 

har innehållet varierat avsevärt. I Tabell 5, hämtat ur Fagerlund (2010), redovisas hur 

betongkraven har utvecklats genom tiderna och hur beständigheten och livslängden 

kopplas ihop med betongens egenskaper. 

Tabell 5 Betongens utveckling kopplat till beständigheten. 

Period Miljötyper Livslängd max vct Täckskikt 
Cement/ 

Tillsatsmaterial 

1926–

1934 

2 kopplade till 

täckskiktskrav, 0 

kopplade till 

betongen 

- - 

1 cm platta, 2 cm 

balk, 3 cm pelare. I 

utemiljö och där fukt- 

och temp.växlingar 

ökas dessa med 1 

cm. 

Portlandcement, 

slaggportlandcemen

t (max 30%) 

1934–

1949 

6 kopplade till 

betongen (1 frost, 

0 korrostion). 4 till 

täckskikt. 

- - 

Uppdelat i fyra 

miljötyper.  Närmast 

vatten gäller 

(aggressivast miljö): 3 

cm, 3 cm och 4 cm 

enligt ovanstående 

konstruktionstyper. 

Portlandcement, 

slaggportlandcemen

t (max 30%), 

Ersättningscement 

(E-cement, 

kalkfillerblanding) 

infördes 1941 på 

marknaden pga 

kolbrist. 

1949–

1965 

4 till betongen (1 

frost, 0 korrosion). 

3 till täckskikt 

- - 
Samma som ovan för 

aggressiv miljö.  

1960 tas E-cement 

bort från 

regelverken, 

aluminatcement 

godtas ej, mer slagg 
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Period Miljötyper Livslängd max vct Täckskikt 
Cement/ 

Tillsatsmaterial 

får blandas in. 

Kloridinnehållet i 

cement regleras. 

1965–

1979 

6 till betongen (3 

frost, 0 korrosion). 

3 till täckskikt. 

- - 

1968 delas 

konstruktionstyperna 

i väggar+plattor och 

övriga. Närmast 

vatten gäller 3 cm 

resp. 4.5 cm.  

Portlandcement 

med max 10%slagg, 

Slaggcement med 

25-60% slagg 

1979–

1988 

6 till betongen (3 

frost, 3 korrosion). 

3 till täckskikt. 

- 

0.50-0.70 

beroende på 

exponering 

(vid obetydlig 

armeringsaggre

ssivt ej krav) 

Samma uppdelning 

som 1968. För 

aggressivast miljö 

gäller 3.5 cm resp. 

4.5 cm. 

1982 

Portlandcement, 

portlandcement 

med minst 65 vikt-

% klinker, 

blandcement med 

mellan 20 och 65 % 

klinker. 

1988–

1994 

6 till betongen (3 

frost, 3 korrosion). 

3 till täckskikt. 

- 

0.45 (aggr. 

korrosion och 

frost) – 0.60 

(ej krav vid 

obetydlig 

miljö) 

Som perioden innan. 

Samma som 

föregående period. 

Tillsatsmaterial får 

blandas in. Max 

35% FA, max 10% 

silika, ingen max för 

slagg. 

1994–

2004 

8 till betongen (4 

frost, 4 korrosion). 

4 till täckskikt. 

50 och 

100 år 

0.40 (extremt 

armeringsaggre

ssivt) – 0.60 

(ej krav vid 

obetydlig 

miljö) 

Kopplas nu till 

livslängdsklass, vct 

och miljöklass. I 

aggressivast miljö vid 

vct 0.40 är täckskiktet 

6.5 cm 

CEM I, (1typ) CEM 

II (19typer), CEM 

III (3typer), CEM 

IV (2typer), CEM V 

(2typer). 

Tillsatsmaterial: FA 

max 35%, silika 

max 10%, slagg max 

100%. 

2004–

2008 

18 till betongen (4 

frost 10 

korrosion). 9 till 

täckskikt.  

20, 50 

100 år 

0.40 (XS3, 

XD3) – 0.90 

(XF1) (X0 ej 

krav) 

Som innan men 

täckskiktet vid 

aggressivast miljö och 

vct 0.45 är 4.5 cm för 

100 år. 

”Beprövad cement” 

införs gäller för 

CEM I, II och III. 

Andra får användas 

om undersökning 

görs. FA max 33%, 

slagg max 100%, 

silika max 11% av 

CEM I. 

 

Krav på största sprickbredd är inte med i tabellen men har gått upp och ner genom åren 

och mycket tyder på att det finns lite kunskap om hur sprickbredden påverkar 

beständigheten mot den yttre miljön. 

Förutom krav på betongen har även konstruktionsreglerna förändrats genom åren. Från 

2009 ersattes brokonstruktionsreglerna BRO 04 med Eurokoderna.  
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I övrigt har betongens utveckling hos Trafikverket varit enligt nedan (Rosell 2012).  

• 1983 – krav på ren portlandcement. Lågalkalisk cement där ballasten är 

alkalisilikareaktiv och sulfatresistent där sulfater förekommer. I grova 

konstruktioner skulle cementet ha låg värmeutveckling. 

• 1988 – Kraven om låg alkalinitet, låg värmeutveckling och sulfatresistens börjar 

gälla för all brobetong. 

• 2002 – Trafikverket sänker gränsen för flygaska till 6 % i XF4 och 11 % i övriga 

exponeringsklasser. Anledningen var att Trafikverket kräver en längre livslängd 

än vad standaren föreskriver och att flygaskans inverkan på beständigheten inte 

var tillräckligt utrett. Dessutom kunde flygaskans kvalitet variera mycket. Inga 

särskilda krav var satta på slagg. Men de fick användas efter tillåtelse i varje 

enskilt fall. 

• 2013 – max tillåten flygaska i XF4 ändras till 20 %. Slaggen begränsas till 5 % i 

XF4 och 10 % i övriga exponeringsklasser. 

• 2017 - högst 20 % slagg för XF2, XF3 och XF4 får användas. I övrigt gäller SS 

137003.  

3.5 Krav och riktlinjer i andra länder 

Danmark 

För brobetong i Danmark används EN 206-1 och dess nationella tillämpning DS/EN 206 

DK NA tillsammans med krav från Vejdirektoratet (Danska trafikmyndigheten) och 

Banedanmark, ett danskt företag som styr drift och underhåll av danska vägnätet. Likt 

Sverige är livslängden hos betongbroar satt till 120 år och att täckskiktet inte beror på 

typ av bindemedel (Vejdirektoratet 2014).  

Den danska brobetongen, specificerad enligt Vejdirektoratet, är uppdelad i två olika 

miljöklasser A och E enligt tabell 6. Cementet ska vara lågalkaliskt och sulfatresisten och 

betongen frostresistent. 

Generellt i danska betongbroar används en flygaskemängd på ca. 15 till 20 %. Vad gäller 

slagg används det främst i betongdelar i marin miljö, under vattenytan och endast där 

projektspecifikationen tillåter detta (Nielsen 2019).   

  



23 

© RISE Research Institutes of Sweden 

Tabell 6 Specifikationer för brobetong i Danmark enligt Vejdirektoratet (2014). 

 Miljöklass A Miljöklass E 

Brodel Grundläggning, skyddad 

brobaneplatta, stödmurar 

Kantbalk, bärande pelare, 

väggar 

Exponeringsklass XD1, XS1, XS2, XF2, XF3, 

XA2 

XD2, XD3, XS3, XF4, XA3 

Hållfasthetsklass, min. C35 C40 

Vct 0.45 0.40 

Andel flygaska av 

cementmängden, max. 

33 %  33 % 

Andel mikrosilika av 

cementmängden, max. 

6 % 6 % 

Cementmängd, min. 300 kg/m3 320 kg/m3 

 

Norge 

I Norge tillämpas EN 206-1 och den nationella tillämpningen tillsammans med regler 

framtagna av statens Vegvesen (Norges vägmyndighet). Likt i Danmark använder Norge 

hållbarhetsklasser där exponeringsklasserna kombineras i 6 grupper. Utöver detta är 

betongen uppdelad efter vilka funktioner de ska fylla, s.k. betongspecifikationer.  Dessa 

är normal betong, betong utsatt för kemiskt angrepp, betong med låg värmeutveckling 

och undervattensbetong.  

I Vegvesens ”Håndbok R762” (Vegvesen 2018) tillåts endast flygaska vid separat 

inblandning i betong. För CEM I och CEM II tillåts en flygaskemängd på 14-30 % och en 

silikamängd på 3-5 % av bindemedlet. Vid användning av slaggcement CEM II och CEM 

III tillåts en silikamängd på 3-5 %. Den minsta effektiva bindemedelsmängden är 350 

kg/m3 och vct(ekv) max 0,40. Betongsammansättningen ska vara icke-alkalisilikareaktiv 

enligt regler i ”Norsk Betongforenings Publikasjon 21”. Norska Vegvesen jobbar mer 

aktivt med betongfrågor och driver bland annat forskning inom området. 

I tabell NA. 12 i NS-EN 206:2013 står det utryckt att bindemedlet för betong med 

beständighetsklass M40 och MF40, vilket är brobetong, skall innehålla minst 6 % silika 

eller sammanlagt minst 14 % silika, flygaska och slagg. I det fallet ställer Vegvesen 

hårdare krav på mängd silika. 

I Norge tillåts större mängder flygaska eller slagg än vad som föreskrivs i tabell NA.12 för 

frostutsatta konstruktioner (MF40 eller MF45) om frostbeständigheten kan verifieras 

genom provning. 
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4 Beständighet hos materialen 
Beständighet innebär att konstruktionen är motståndskraftigt och uppfyller sin funktion 

i den befintliga miljön under den avsedda livslängden. En brokonstruktion kan ha flera 

skadeorsaker; miljöpåverkan, funktionspåverkan, olyckshändelse och utförandefel. I 

den här rapporten fokuserar vi på miljöns påverkan på armerad betong och de ingående 

materialens inverkan. Några av de viktigaste faktorerna är just betongens 

sammansättning/struktur och åldrande samt stålkvalitet. Den skademekanism som i 

huvudsak begränsar betongbroars livslängd är armeringskorrosion föranledd av 

kloridinträngning vilket även är föreliggande rapports fokus. Det förekommer dock även 

andra skademekanismer som armeringskorrosion föranledd av karbonatisering, 

alkalisilika reaktioner och frostangrepp. I detta kapitel redogörs betongens beständighet 

mot armeringskorrosion kopplat till inverkan av tillsatsmaterial samt beständigheten 

hos olika armeringstyper och vägbeläggningen. 

En ytterst viktig faktor som är den gemensamma nämnaren i de flesta 

skademekanismerna är vatten. För det är vattnet eller fukten som transporterar skadliga 

ämnen och bestämmer nedbrytningshastigheten. Hur fukten transporteras i betongen 

bestäms i sin tur av betongens struktur där porstorlek, fördelning och avstånd har en 

stor betydelse. Förutom dessa egenskaper beror betongens beständighet mot miljön på 

dess kemiska sammansättning samt sprickor i betongen.  

4.1 Betong - armeringskorrosion föranledd av 

karbonatisering 

När koldioxid i fuktig miljö reagerar med kalciumjoner i cementpastan bildas 

kalciumkarbonat. Betongen karbonatiseras. Med tiden återgår cementpastan till sin 

ursprungliga form, märglig kalksten. Denna omvandlingsprocess resulterar i att pH 

värdet i porvattenlösningen sjunker och att hydratfaser blir instabila och bryts ner 

(Lagerblad 2005). När pH-värdet sjunker till ca 9.5 förlorar armeringen sitt passivskydd 

och i gynnsam miljö kan korrosionsprocessen starta. 

Karbonatisering sker främst genom diffusion (gas eller jon) där hastigheten bland annat 

beror på betongens fuktighet, temperatur, bindemedel, betongkvalitet och 

mikrostruktur och den omgivande koldioxidkoncentrationen. 

4.1.1 Inverkan av bindemedel 

En del forskning visar att betong med slagg karbonatiserar snabbare då slaggen 

innehåller mer C-S-H gel och mindre kalciumhydroxid (Lagerblad 2017). Häkkinen 

menar däremot att den karbonatiserar snabbare i början men med tiden är hastigheten 

i samma nivå som ren CEM I i gammal betong. Karbonatiseringshastigheten tycks öka 

med mängden GGBS. 

Vid puzzolanreaktioner som vid tillsats av flygaska blir det, på samma sätt som för slagg, 

mindre kalciumhydroxid men mer C-S-H. Mindre kalciumhydroxid ger en ökad 

karbonatiseringshastighet men å andra sidan ger fillereffekten och C-H-S gelen en tätare 

struktur. Därför måste flygaskans reaktivitet, som medför en tätare mikrostruktur, 
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beaktas. Studier tycks ge blandade resultat vad gäller karbonatiseringshastighet hos 

betong med silika och flygaska. Men om hållfastheten hålls konstant verkar det som att 

puzzolaner ger en högre karbonatiseringshastighet. 

 Det finns indikationer på att betong med silika karbonatiserar något snabbare än betong 

med CEM I (Lagerblad 2017).  

Med hänsyn till saltfrostsprängning visar en studie av Löfgren et al. (2016) att en 

inblandning av upp till 20 % GGBS i bindemedlet ger en väldigt liten påverkan på 

skalning för karbonatiserad betong. Även vid GGBS upp till 30 - 40 % av bindemedlet 

visar sig ha en god frostbeständighet, men tester och karbonatisering bör inte utföras för 

tidigt. En förlängd härdningsperiod ger en bättre överensstämmelse med fältstudier.  

Vid en systematisk utvärdering av karbonatiseringsdata från studier under de senaste 50 

åren visar Lye et al. (2016) att en inblandning av GGBS ger liknande egenskaper som 

CEM I vid en inblandning under 20% av cementvikten. Karbonatiseringshastigheten kan 

minskas genom att tillämpa god fukthärdning, öka hållfastheten, lägre vct och använda 

finare GGBS. I jämförelse med flygaska visades det att GGBS har ett bättre motstånd mot 

karbonatisering vid samma cementersättning. Däremot poängterar författarna att GGBS 

används vid en större mängd vilket i praktiken skulle leda till att GGBS betong 

karbonatiserar fortare. Författarna föreslår att täcksiktet för XC3 borde justeras. För 

inomhusbetong är korrosionshastigheten låg. 

Metakaolin är ett alternativt bindemedel som är på frammarsch. Bucher et al. (2017) 

undersökte hur betong med inblandning av metakolin (15, 20 och 25% cementersättning 

samt i kombination med kalkfiller) påverkar karbonatiseringsdjupet i jämförelse med 

flygaska och slagg. Studien visade att en inblandning av metakaolin ger ett 

karbonatiserirngsdjup i likhet med flygaska och slagg på grund av konsumtionen av 

kalciumhydroxid. Däremot visades det att en kombination av metakaolin och kalkfiller 

ger en gynnsam effekt med karbonatiseringsdjup nära det av betong med CEM I. 

4.2 Betong - armeringskorrosion föranledd av 

kloridinträngning 

Som tidigare nämnts är armeringen i betongen skyddad mot korrosion genom en 

passivfilm som bildats på grund av porlösningens höga alkalitet. Dock är en sänkning av 

pH-värdet inte den enda korrosionsinducerande processen. När kloridjoner tränger in i 

betongen och når en viss koncentration vid armeringsdjupet, ett så kallat tröskelvärde, 

startar en elektrokemisk process som medför att stålet korroderar, utan att pH-värdet 

behöver sjunka till en viss gräns. Det finns tre mekanismer som leder till kloridinducerad 

korrosion (Streblow 2002); 1) Kloridjonerna i elektrolyten kan penetrera genom 

passivfilmen till stålytan på grund av den höga potentialskillnaden över filmen. 2) Filmen 

kan brytas på grund av befintliga ojämnheter. 3) Slutligen kan adsorption av joner till 

filmen leda till en progressiv uttunning. Forskning har på senare tid visat att defekter i 

stålets glödskal spelar stor roll för att den elektrokemiska korrosionsprocessen skall 

kunna starta (Ahlström och Sederholm, 2013). Korrosionsprocessen blir troligen 

dessutom snabbare om håligheter förekommer kring stålets mantelyta, vilket förhindrar 

att en passivfilm bildas från början. 
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När kloridjoner diffunderar genom porerna i betongen kommer några av jonerna att 

bindas kemiskt till aluminatfasen i cementet (Arya, Buenfeld & Newman 1990), vissa 

kommer att vara fysiskt bundna i porväggarna (Nilsson et al. 1996) och vissa kommer att 

vara fria i porösningen. Det är viktigt att notera att korrosionsprocessen beror på 

koncentrationen av de fria kloridjonerna.  

4.2.1 Inverkan av bindemedel 

Betongens motstånd mot kloriddiffusion beror på flera faktorer, varav en är tillsats av 

flygaska och slagg. Konventionellt har tillsats av flygaska och slagg kopplats till en ökad 

korrosionsrisk på grund av att dessa tillsatsmaterial ger ett lägre pH-värde i 

porlösningen (Tutti 1982, Byfors 1987). Senare studier visar emellertid att frågan är mer 

komplex och att den högre mängd aluminiumoxid som finns i tillsatsmaterialen leder till 

en ökad kemisk bindning av klorider (Arya, Buenfeld & Newman 1990, Angst et al. 

2009). Det finnas dock flygaska som binder klorider i olika grad och det är inte bara är 

aluminiuminnehållet i flygaska som avgör hur mycket klorider som kan bindas. Det sker 

även fysikalisk bindning genom adsorption. Allt kombinerat visar sig ge en lägre 

kloriddiffusion. Det finns en betydande skillnad mellan flygaska och slagg vad gäller 

kemisk bindning där slagg binder mer på grund av att den innehåller mer 

kalciumaluminathydrater som bildar Friedels salt. Förutom en ökad kemisk bindning 

har det också visats att flygaska och slagg ger en tätare mikrostruktur vilket innebär att 

diffusionskoefficienten även blir lägre (Khan 2010). Enligt en litteraturstudie av Shi et 

al. (2012) har betong med flygaska och slagg ett övergripande förbättrat motstånd mot 

kloridinträngning. 

Studier har visat att det är långtidsegenskaperna som är viktiga hos betong med 

tillsatsmaterial. Kloriddiffusionen har ringa inverkan jämfört med betong med endast 

portlandcement under tidiga skeden men med tiden blir betongen tätare och 

permeabiliteten minskar. Med andra ord är inte kloriddiffusionen konstant. Studier har 

även visat att flygaska kan ha en negativ effekt på frostsprängning vid tillsats i betong 

med luftporbildare (Shi et al. 2012). 

Definitionen av kloridtröskelvärdet är Cl-/OH- (fria) kloridjonskon-

centrationen/hydroxidjonskoncentrationen i porlösningen. I praktiken mäts den totala 

kloridkoncentrationen i viktprocent per cementvikt eller betongvikt. Detta gör det svårt 

att veta vad som är bundet och vad som är fritt, vilket inte ger någon information om när 

korrosionen startar. En vetenskaplig granskning av Angst et al. (2009) visar att det finns 

en stor spridning i kloridtröskelvärde hos studier vilket ger en osäkerhet vid bedömning 

av livslängden. Vissa studier visar att flygaska och slagg ger ett lägre tröskelvärde medan 

andra studier visar motsatsen.  

För att kringgå tröskelvärdesproblematiken fokuserade Sederholm et al. (2018) i ett 

SBUF projekt på att finna en ny provningsmetodik för att bestämma bindemedlets 

korrosionsskyddande förmåga i betongen utan att använda tröskelvärdet. Projektet 

testade korrosionsskyddande egenskaper hos 7 olika bindemedel med olika C3A halter 

och med och utan flygaska och slagg. Tre provningsmetodiker testades där resultatet av 

testerna poängsattes på en skala från 1 till 3 där 1 är bra och 3 dåligt. Resultatet visade 

att bindemedel med högre C3A halt och inblandning med slagg gav bästa 

korrosionsskyddande förmågan medan bindemedel med låg C3A halt och inblandning 

av flygaska gav sämre korrosionsskyddande förmåga. Det senare förklarades med att 
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inblandning av flygaska med ett bindemedel med låg C3A halt ger en utspädningseffekt 

på förmågan att bilda Friedels salt. Studien fokuserade på det skede när kloridjonerna 

redan hade nått armeringsjärnet, dvs exklusive transporten av kloridjoner genom 

täckskiktet. 

4.3 Rostfritt stål och FRP-stänger 

Beständighet hos armerade betongkonstruktioner är, förutom betong, även relaterade 

till armeringen. 

Armeringsjärn är som tidigare nämnts skyddad mot korrosion med hjälp av det passiva 

skyddet vilket utgörs av järnoxid. När det passiva skyddet bryts och omgivningen är 

gynnsam d.v.s. med en viss nivå av vatten och syre startar en elektrokemisk process i 

punkter där defekter finns i stålets glödskal och bildar korrosionsprodukter. Vilka 

korrosionsprodukter som bildas beror på omgivningen. Vanligtvis när korrosion sker i 

väl luftade syrerika miljöer bildas korrosionsprodukter vilka ger en volymökning i 

betongen vilket leder till spjälkning av täckskiktet. I andra fall vid låg syrehalt, t.ex. under 

vatten kan svartrost bildas vilket istället fräter på armeringen istället för att ge 

volymökning. Ett sätt att undvika eller fördröja korrosion är genom att använda rostfritt 

stål eller fiberarmeringsstänger.  

Rostfritt stål består av en legering av minst 12 % krom som bildar en skyddande film. 

Filmen skyddar bättre mot korrosion i normala förhållanden jämfört med vanligt stål. 

Men vid aggressiva miljöer som vid närvaro av höga kloridkoncentrationer kan 

gropfrätning uppstå.  Gropfrätning är den vanligaste korrosionstypen för rostfritt stål. 

Fiberamering (Fiber Reinforced Polymer, FRP) består av fibrer och en matris som binder 

ihop fibrerna och överför krafter mellan dessa.  Det finns olika typer av FRP armering: 

Glasfiberarmering (GFRP), kolfiberarmering (CFRP), basaltfiberarmering (BFRP) och 

aramidfiberarmering (AFRP). GFRP är den vanligaste fiberarmeringstypen för 

armeringsstänger i betong. FRP armeringens beständighet beror på de ingående 

materialen, gränssnittet mellan fibrerna och gränssnittet mellan armeringen och 

betongen.  

Vanliga indikatorer för förändringar i prestanda hos FRP armerade konstruktioner är 

enligt Byars et al. (2003) Youngs modul, drag- och interlaminär skjuvhållfasthet och 

vidhäftningshållfasthet. Detta kan orsakas av fukt, klorider, alkali, spänning, 

temperatur, UV, karbonatisering och syraangrepp. 

En alkalisk miljö, som i betongens porvattenlösning, är en välkänd skademekanism hos 

GFRP armering. Armeringen kan skyddas mot den höga alkaliniteten genom val av 

lämplig polymer. Några polymerer är vinylester, epoxy och polyester där den vanligaste 

för GFRP armeringsstänger är vinylester. Studier visar att polyester är särskilt känsligt 

vid en alkalisk miljö (Micelli & Nanni 2004) och att FRP matrisen är känslig för höga 

temperaturer, dock inte lika mycket under normala förhållanden (-20°C och 60°C). 

Robert och Benmokrane (2013) testade beständigheten hos GFRP stänger i en salin 

betongmiljö och fann ingen signifikant skillnad i hållfasthet.  
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4.4 Asfaltens beständighet 

Om stenmaterialet har bra motstånd till nötning erhåller asfaltsbeläggningen normalt 

god nötningsresistans. Kulkvarnsvärdet (SS-EN 1097-9, fig. 2-4) testas för att erhålla ett 

mått på stenmaterialets nötningsegenskaper. Om använd beläggningstyp har maximal 

stenstorlek < 16 mm utförs provningen på fraktion 11,2-16 mm men kan också utföras på 

fraktion 8-11,2 mm. Kulkvarnsvärdet är lika med den procentuella andel av provet som 

efter våtnötning i en kulkvarn passerar sikt 2 mm. Låga kulkvarnsvärden innebär god 

nötningsresistens. De bästa bergmaterialen av kvartsit och porfyr uppvisar 

kulkvarnsvärden lägre än 6. Kulkvarnsvärdet har konstaterats korrelera väl med 

dubbdäcksnötning på asfaltbeläggning.  

Riktigt hårda material med låga kulkvarnsvärden kan få urflisning av kraften från 

däckdubbarna vid höga hastigheter. Stenmaterialets hållfasthet mot slag bör därför 

undersökas genom bestämning av motstånd mot fragmentering med hjälp av Los 

Angeles-metoden enligt SS-EN 1097-2 (fig. 7-4). 

Ett lågt LA-värde innebär ett starkt stenmaterial. Nötningsresistensen för bär-, bind- och 

justeringslager som inte trafikeras under vintern ska i stället provas med Micro-

Devalmetoden (SS-EN 1097-1, fig. 7-5). 
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5 Betongbroars livslängd 

5.1 Begreppet livslängd 

Det är svårt att förutsäga en konstruktions livslängd då den beror på design, material, 

utförande, slitage, underhåll, och exponering av väder och vind under lång tid i 

framtiden. Erfarenheter av livslängd från tidigare konstruktioner kan saknas om det 

saknas liknande konstruktioner som uppnått full livslängd. I många fall som t.ex. 

livscykel- och livscykelkostnadsanalyser som underlag för val av brokonstruktion och 

underhållsplan kan det vara avgörande att en så riktig uppskattning som möjligt görs av 

livslängden för alternativa lösningar. 

I standarden SS-ISO 15686-1 Byggnader och byggnadsverk –Livslängdsplanering–  

Del 1: Allmänna principer, finns flera typer av livslängd definierat 

Livslängd (service life), är den tidsperiod efter att en byggnad eller delar av denna tagits 

i bruk under vilken den eller dessa uppfyller eller överstiger prestandakraven. 

Referenslivslängd (reference service life, RSL), är förväntad livslängd under vissa 

givna bruksbetingelser, referensbetingelser. För att uppskatta livslängden av ett specifikt 

objekt som är föremål för livslängdsplanering utnyttjas livslängdsdata för ett 

referensobjekt. Normalt är bruksbetingelser för referensobjektet, dvs referens-

betingelserna, inte desamma som bruksbetingelser för det specifika objektet, i vilket fall 

referenslivslängden måste modifieras så att en uppskattad livslängd erhålls.  

Uppskattad livslängd (estimated service life), är förväntad livslängd under en 

uppsättning specifika bruksbetingelser, beräknad genom att justera referensbruks-

betingelserna vad gäller material, utformning, miljö, användning och underhåll 

Dimensionerad/avsedd livslängd (design life), Avsedd livslängd (TDOK 2015-0340 

Krav Bro och Tunnel) är den av projektören avsedda livslängden. T.ex. livslängd som 

projektören redovisar för byggherren och som utgör ett underlag för beslut om 

utformning. Dimensionerad livslängd för broar finns i EKS 10. Definieras som en 

tidsperiod under vilken ett byggnadsverk eller en del av ett byggnadsverk med normalt 

underhåll kan nyttjas för avsedd funktion. 

Predicerad livslängd (predicted service life) är livslängd beräknad utifrån över tiden 

registrerade prestanda. 

Prognostiserad livslängd (forecast service life) är livslängd som antingen är en 

predicerad livslängd eller en uppskattad livslängd. Standarden SS-ISO 15686-1 beskrivs 

hur tillvägagångsättet vid prognostisering av livslängd kan gå till, se Bilaga A.  

Ekonomisk livslängd (economic serivce life) är den tid som en investering är 

företagsekonomiskt lönsam och används vid investerings- och samhällsekonomiska 

analyser. 
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5.2 Livslängden hos broar 

Enligt Trafikverket ska broar dimensioneras for livslängdsklass L100. Det innebär att 

bron förväntas stå i 120 år. Den förväntade ekonomiska livslängden för bärighet broar är 

däremot maximalt 60 år (Trafikverket 2018e).  

Hur gammal en bro blir innan den demoleras kan ha flera anledningar. En bro kan 

demoleras pga. av att vägen behöver ledas om. Det kan även bero på att den är så pass 

skadad att det är billigare att bygga nytt än att reparera eller att bärförmågan är för låg. 

Enligt Mattson (2008) är den senare anledningen, att den inte fyller upp sin funktion, 

vanligare än att vägen behöver ledas om.  

I en studie av 1170 demolerade broar visades det att majoriteten av broarna hade en 

livslängd mellan 30 och 79 år där toppen låg på 50 till 69 år. Men den verkliga livslängden 

är mer komplicerad än så och för dagens broar kan man inte veta det förrän många år 

framöver. Betong- och byggtekniken har utvecklats. För att få en bra bild av den verkliga 

livslängden behövs en analys av både demolerade broar och de existerande broarna.  

De flesta plattrambroar byggdes mellan 50- och 70-talet. Det innebär att brobeståndet 

är till stor del föråldrat och att underhåll och reparationer förväntas hos dessa (Matsson 

2008). Ungefär 10 - 15 % av Trafikverkets budget går till förebyggande underhåll och 

resterande 85 - 90 % går till övrigt underhåll, reparationer och rehabiliteringar 

(Silfwerbrand 2011). 

Det har även gjorts undersökningar på marina betongbroars tillstånd i utlandet (Wall 

2013). I Norge utfördes en undersökning av 719 hamnbroar varav 170 av dessa 

inspekterades i detalj. Undersökningen visade att den dominerande skademekanismen 

var armeringskorrosion. I skvalpzonen var frostskador mer framträdande.  

I Nederländerna undersöktes 64 marina betongkonstruktioner. De flesta av 

konstruktionerna bestod av betong med slagginblandning. Slutsatserna från 

utredningen var att karbonatiseringsdjupet var litet även i de äldsta konstruktionerna. 

Korrosion var mestadels orsakad av klorider.  Korrosion kunde endast observeras hos 

konstruktioner som har exponerats för klorider under en längre tid och som hade ett tunt 

täckskikt. Den maximala kloridinträngningen kunde beskrivas som en funktion av tid 

och porositet. 

Andra undersökningar har även visat att många av skadorna även beror på dåligt 

arbetsutförande och planering där kunskap saknas om omgivningens påverkan på 

miljön. 

Enligt Trafikverket motsvarar livslängdsklasserna L20, L50 och L100 de avsedda 

tekniska livslängderna 40, 80 och 120 år vilket innebär att Trafikverket har en 

kravspecifikation som är striktare än livslängdsklasserna. En betongbro dimensioneras 

vanligtvis för 120 år. 

Asfaltens livslängd 

På lågt trafikerade vägar kan en vägbeläggning hålla upp till 25 år och på hårt trafikerade 

vägar 2-10 år. Livslängden påverkas av val av beläggningstyp, trafikmängd, trafikens 

tyngd och av vägkroppens bärighet och konstruktion samt i vilken miljö vägen befinner 

sig i.  
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Användning av större stenstorlek kommer att förlänga livslängden eftersom 

dubbtrafiken kommer att ge ett minskat slitage.  

Hålrumsrika, bullerreducerande beläggningar har kortare livslängd än täta beläggningar 

(Vägverket 2009). Sandning av hålrumsrika beläggningar är inte lämpligt eftersom 

sanden tenderar att sätta igen de ljuddämpande porerna. Varsammare snöröjning på 

hålrumsrika beläggningar för att hindra förtidig nedbrytning. För att bibehålla den 

akustiska livslängden kan det vara nödvändigt att rensa hålrumsrika beläggningar med 

hjälp av exempelvis högtrycksspolning.   

5.3 Riskkonstruktioner 

Vad som är en riskkonstruktion beror på vad som anses vara en risk. Är det mer riskfyllt 

med stora samhällskostnader, investeringskostnader, trafikstörningar eller handlar det 

om konstruktionsdelar som är hårt utsatta för den exponerade miljön eller huruvida man 

kommer åt konstruktionen och om det är en komplicerad reparationsprocess? Nedan 

listas några konstruktionsdelar, dess associerade risker och potentiella lösningar. 

Enligt en undersökning av Racutanu (2001) sker de flesta skador på kantbalkar, stöd, 

räcken samt slänt och kon. Enligt undersökningen är miljöpåverkan en av de vanligaste 

orsaker och utgör 37 % av alla skadeorsaker. Detta konkluderades även i ett 

examensarbete (Lindegård & Markunger 2014) där 43 vägbroar konstruerade mellan 

1949 och 1979 undersöktes med avseende på skadetyp. Examensarbetet visade att 

hälften av alla broar hade någon typ av skada på kantbalk och pelare (se Figur 4). De 

dominerande skadetyperna var enligt examensarbetet korrosion och spjälkning 

(troligtvis orsakat av korrosion). 

 

Figur 4 Antal brodelar som var skadade (Lindegård & Markunger 2014). 

 

Kantbalkar 
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Kantbalkar är hårt utsatta för tösalter och som nämnts tidigare är den vanligaste 

skadeorsaken kloridinitierad korrosion. Enligt Mattson och Sundqvist (2007) är 

medelåldern när kantbalkar byts ut 45 år. Medelåldern för en reparation är 28 år. Men 

kantbalkens ålder är även beroende av vägtyp. I högtrafikerade väger som Europavägar 

där vägsalt även används mer frekvent är medelålder 37 år. I studien framgår det även 

att livslängden minskar med en ökad ÅDT. Förutom trafikflödet spelar även byggåret till 

där kantbalkar byggda under 30-talet visade sig hålla längre än de byggda under 70-talet. 

Kantbalkar har även associerats med höga kostnader, inte bara för ägare men även för 

samhället. Vid en reparation eller utbyte krävs det ofta att vägen stängs av helt eller 

delvis, vilket ger ökade samhällskostnader men även ökade utsläpp från trafikanter pga. 

omdirigering. Kostnaden för åtgärder av kantbalkar uppskattas till 60 % av en bros 

underhållskostnader under hela dess livslängd (Veganzones Muñoz 2016). 

Pelare 

Pelare har en bärande funktion och en allvarlig skada skulle innebära kostsamma 

reparationer. Pelare som står i vatten är även utsatta för frost och erodering i 

skvalpzonen.  Förutom kostnader innebär en reparation eller i värsta fall ett utbyte ett 

stort utsläpp av växthusgaser på grund av de stora betongvolymerna som krävs. 

Fogar  

Fogar ger konstruktionen möjlighet till rörelse. I fogar samlas ofta fukt och klorider, och 

vid fel utformning kan det skapa stora problem. För även dessa är komplicerade att byta 

ut och kräver en avstängning av vägen. Forskning behövs för att visa hur förebyggande 

underhåll genom tvättning kan förlänga livslängden hos bland annat fogar.  

Lager 

Liksom pelare har lagren en lastbärande funktion. Ett utbyte är både komplicerat och 

kostsamt.  

Överbyggnad 

Asfalten, likt betongen, är känslig för klorider då de har en nedbrytande effekt på 

materialen. Överbyggnaden är en riskkonstruktion i det avseendet att skador eller 

utförandefel kan ge allvarliga konsekvenser som äventyrar trafiksäkerheten. 

Avstängning av bron eller delar av bron ger stora samhällskostnader. Dessutom ger det 

ett ökat koldioxidutsläpp på grund av materialförbrukning vid frekventa 

underhållsarbeten. 

Felaktigheter i asfalt och tätskikt ökar risken för skador i betongkonstruktionen och 

minskar dess livslängd. Det är viktigt att avrinning och avlopp som ska leda bort vatten 

och skadliga ämnen från betongkonstruktionen är intakta. 

5.4 Livslängdsmodellering 

Livslängden hos armerade betongkonstruktioner har bland annat beskrivits av Tuutti 

(1982). Tuutti delade upp livslängden, med armeringskorrosion som skadeorsak, i två 

skeden: initiering - där koldioxid och klorider tränger in till stålets passiva film och bryter 

ner det och propagering – där en korrosion har startat och stålarean börjar minska. Det 

finns senare forskning (Sederholm et al. 2018) där korrosionsmodellen har modifierats 
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genom att istället dela upp det i tre skeden: Transport, initiering och propagering (se 

Figur 5). Transportskedet är tiden det tar för jonerna att nå armeringsstålet, initieringen 

är tiden för nedbrytning av passivskiktet och propageringen är tiden för korrosion på 

armeringsstålet. Vid propagering anges korrosionshastigheten i mikrometer/tidsenhet. 

 

 

Figur 5 Schematisk beskrivning av korrosionsförloppet hos armering i låg-pH betong och 
anläggningsbetong (Sederholm et al. 2018). 

 

Var gränsen dras för slutet av livslängden beror på hur man väljer att definiera 

livslängden. Vid ett bruksgränstillstånd är livslängden då jonerna når in till stålet och 

bryter ner passivskiktet. Konstruktionen har i det läget fortfarande kvar sin funktion men 

man förväntar sig en armeringskorrosion den närmaste framtiden. Hur långt tid som är 

kvar tills konstruktionen når brottgränstillståndet beror på flera faktorer som den yttre 

miljön och stålets egenskaper. Jämfört med karbonatisering har en kloridinitierad 

korrosion ett snabbare propageringsförlopp och avsedd livslängd brukar därför dras vid 

initieringsskedet innan korrosion har startat för att vara på den säkra sidan. 

Livslängsmodellering hos andra skademekanismer som alkali-silika-reaktion (ASR) och 

frostsprängning beskrivs inte i den här rapporten då dessa modeller har en större 

osäkerhet. I de fallen fås en bedömning genom erfarenhet hos experter. 

I ISO 16204 anges fyra metoder för att verifiera livslängden hos betongkonstruktioner.  

1. Full probablistic 

2. Partial factor 

3. Deemed-to-satisfy 

4. Avoidence of deterioration 

Dessa metoder beskrivs för karbonatisering och kloridinträngning i följande avsnitt. Det 

beskrivs även andra sätt att uppskatta livslängden samt hur metoderna kan ge en mer 

tillförlitlig prognostisering. Det bör noteras att det finns flera olika modeller för 

uppskattning av livslängden och i detta avsnitt beskrivs de vanligaste. 



34 

© RISE Research Institutes of Sweden 

5.4.1 Full probabilistisk dimensionering 

Vid den probabilistiska metoden bestäms sannolikheten för att ett gränstillstånd 

kommer att uppnås under en livslängd pga. nedbrytning eller sprickor. I denna metod 

används prognostiseringsmodeller som är baserade på betongens egenskaper och 

skademekanismer samt tar hänsyn till statistiska variationer hos indata.  

Ett första steg vid bestämning av livslängden är att kvantifiera skademekanismerna med 

realistiska modeller. Andra steget är att definiera ett gränstillstånd som konstruktionen 

är designad för. Exempelvis en depassivering av armeringsjärnet, att aktiv korrosion 

pågår med en viss hastighet eller en viss sprickbredd orsakat av armeringskorrosion. 

Tredje steget är att beräkna sannolikheten för att gränstillståndet överskrids. För varje 

gränstillstånd har experter tagit fram en viss kritisk sannolikhet att dessa överskrids som 

exempelvis initiering av armeringskorrosion där en sannolikhet på ca 10 % brukar 

användas. Dimensioneringen görs i speciella probabilistiska beräkningsprogram där 

resultatet brukar presenteras som ett ”tillförlighetsindex”. Fördelen med en full 

probabilistisk dimensionering är att nedbrytningen verkligen modelleras och att hänsyn 

tas till eventuella variationer. Eftersom nedbrytningen modelleras kan också fördelar och 

nackdelar med nya material beskrivas på ett realistiskt sätt. 

Kloridinträngning 

Exempel på modeller som beräknar livslängden hos betong som är utsatt för 

kloridinträngning är ERFC (error function compliment), Mejlbro-Poulsens, DuraCrete, 

ACI Life 365 och ClinConc. Något som alla dessa modeller har gemensamt är att de 

bygger på Ficks andra lag som beskriver diffusion. ERFC modellen baserad på Collepardi 

et al. (1972) är den mest använda och beskrivs enligt ekv. 1. 

𝐶(𝑥, 𝑡) = 𝐶𝑖 + (𝐶0 − 𝐶𝑖) ∗ 𝑒𝑟𝑓𝑐 (
𝑥

2 ∗ √𝐷𝑎 ∗ 𝑡
)

2

 

Där, 

𝐶(𝑥, 𝑡)= Kloridkoncentrationen vid tidpunkten t och djupet x i betongen 

𝐶𝑖 = Initiala kloridkoncentrationen 

𝐶0 = Kloridkoncentrationen vid betongens yta 

𝑥 = Djupet/täckskiktet 

𝑡 = Tiden för exponering 

𝐷𝑎 = ”Apparent” diffusionskoefficienten vid tiden t 

Enligt ekv. 1 är diffusionskoefficienten konstant men eftersom betongens egenskaper 

förändras med tiden och förändras olika fort beroende på inblandning av tillsatsmaterial 

kan 𝐷𝑎 beskrivas som en funktion av tiden enligt ekv. 2. Tillsats av flygaska och slagg har 

visats ge en tätare betong och därmed en lägre diffusionskoefficient med tiden. För att 

visa denna förändring används faktorn a. Det finns dock en stor spridning på olika 

betongsammansättningars åldringsfaktor och resultatet har därför en stor osäkerhet. För 

att vara på den konservativa sidan kan denna faktor uteslutas ur beräkningen. 

Ekv. 1 

Ekv. 2 
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𝐷𝑎(𝑡) = 𝐷0 ∗ (
𝑡0

𝑡
)
𝑎

  

 

Där, 

𝐷0 = Diffusionskoefficienten vid start (28d) 

𝑎 = faktor som beskriver betongens åldrande 

𝑡0 = starttiden 

Ett förenklat sätt att bestämma en betongkonstruktions återstående livslängd är genom 

att först bestämma kloridkoncentrationen vid ett visst djup x1 och tiden t1 för att därefter 

anta att efter ytterligare en tid t2 kommer samma koncentration nå djupet x2 förutsatt 

att ytan är exponerad för samma kloridkoncentration 𝐶0 hela tiden. Med andra ord är 

𝐶(𝑥, 𝑡) konstant och ger en ekvation där tiden beror på djupet enligt ekv. 3. 

𝑡 = 𝑡𝑟𝑒𝑓. (
𝑥

𝑥𝑟𝑒𝑓
)

2

 

Där, 

𝑡𝑟𝑒𝑓 = referenstiden vid referensdjupet 𝑥𝑟𝑒𝑓 

𝑡 = tiden vid djupet 𝑥 

Modellen förutsätter att betongen är sprickfri och tar endast hänsyn till diffusion. 

(Studier visar att diffusionen är dimensionerande och att samma relation kan tillämpas 

även vid förekomst av kapillärsugning.).  

Det är viktigt att modeller för uppskattning av livslängd valideras med fältdata från både 

korttids- och långtidsexponering. Enligt Luping et al. (2015) är ERFC modellen 

lämpligast att använda vid kortare tidshorisonter och att för längre tidsperioder 

överskattar modellen kloridinträngningen. Beträffande DuraCrete och ClinConc visar 

studien att den förstnämnda kan ge en relativt god uppskattning om rätt indata väljs 

(diffusionskoefficient vid 0,5 år) annars kan den underskatta kloridinträngningen. 

ClinConc-modellen visade sig ge ganska goda resultat för högtrafikerade vägar med 

betong exponerad för vägsalt. 

I en Chalmers rapport har Luping och Löfgren (2016) använt sig av ClinConc modellen 

och fältdata för att bestämma livslängden och beständigheten hos betong med 

mineraliska tillsatsmaterial under exponering av väg- och havssalt. Studien visade att 

flygaska och slagg gav ett bättre skydd mot kloridinträngning och författarna föreslog 

nya täckskiktskrav som förutom vct även beror på andelen tillsatsmaterial. 

Kloridtröskelvärdet är en viktig parameter när det gäller livslängdsmodellering. Det 

finns dock en stor spridning i litteraturen. Enligt Angst et al. (2009) är spridningen av 

kloridtröskelvärdet mindre vid fältstudier. 

Karbonatisering 

Ekvationen för karbonatiseringsdjupet kan förenklat beskrivas enligt ekv. 4. 

Ekv. 3 

Ekv. 4 
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𝑥 = 𝑘 ∙ √𝑡 

 

Där, 

𝑥 = karbonatiseringsdjupet 

𝑘 = karbonatiseringshastigheten 

𝑡 = tiden i år 

Karbonatiseringshastigheten beror på flera parameterar och därför beskrivs ofta 

karbonatiseringshastigheten som en koefficient uttryckt som k(1), k(2), (k3) etc. Internt 

beror karbonaticeringshastigheten av klinkermängden, tillsatsmaterial, vct etc. Externt 

beror det på utförande, fuktighet, exponering, ytskydd etc.  I Eurokoderna används en 

säkerhetsfaktor för täckskiktet på 10 mm.  

Prognostisering genom fältstudier 

En livslängdsmodell behöver alltid verifieras genom data från fältstudier då 

laborationsförsök inte alltid ger en bild som stämmer överens med verkligheten. Några 

av de fältstudier som finns i Sverige och som används för framtagning och korrigering av 

flera livslängdsmodeller är Träslövsläge och Riksväg 40. Vid Träslövsläge har 

betongprover legat i marin miljö sedan början på 90 talet. År 2014 presenterades en CBI 

rapport (Boubitsas et al., 2014) där betongproverna analyserades med avseende på 

kloridinträngning och korrosion. Vid Riksväg 40 har betongprover varit utsatta för 

trafikmiljö med avisningsmedel sedan 1996. Resultatet har presenterats efter en 

exponering på 10 respektive 20 år i bland annat Luping och Utgenannt (2007) och 

Luping et al. (2018).  

5.4.2 Semi-probabilistisk dimensionering (Partialfaktor) 

Partialfaktormetoden är ett deterministiskt tillvägagångssätt där spridning i data tas till 

hänsyn genom tillämpning av säkerhetsfaktor. Metoden använder samma modeller för 

kloridinträngning och karbonatisering som vid en probabilistisk metod (beskrivet ovan) 

men med dimensionerande värden utifrån materialens karaktäristiska värden. Basen för 

partialfaktorer (och tillhörande karakteristiska värden) är en full probabilistisk 

dimensionering där beräkningarna har kalibrerats mot erfarenheter från gamla 

konstruktioner (främst betongkvalitet, täckande betongskikt och uppnådd livslängd). I 

kalibreringen har också en viss sannolikhet att aktuellt gränstillstånd överskrids tagits 

med. Dimensionering med partialfaktorer och karakteristiska värden är således en 

förenklad version av en full probabilistisk dimensionering. I fib bulletin 34 (2006) finns 

exempel på beräkning med både semi-probabilistisk och probabilistisk dimensionering. 

5.4.3 Deemed-to-satisfy 

Den här metoden tillämpar standarder för att erhålla en viss livslängd. Användandet av 

ett täckande betongskikt enligt den svenska tillämpningen av Eurocode 2 är en sådan 

standard. Metoden går ut på att välja ett täckande betongskikt med avseende på en 

livslängdsklass och utgå från den exponerande miljön och vattencementtalet. Ytterligare 

ett krav för att erhålla en avsedd livslängd är genom att minimera sprickbredden. Den 
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här metoden har dock fått kritik eftersom den är baserad på praktisk erfarenhet från 

gamla konstruktioner, samt en del bidrag från forskningsprojekt, och inte korrekta 

livslängdsmodeller. Dessutom tar den inte hänsyn till mängd och typ av tillsatsmaterial. 

Studier har visat att betong med slagg och flygaska har en högre beständighet mot 

kloridinträngning. I en Chalmersrapport föreslår Luping och Löfgren (2016) nya 

täckskikt som även beror på bindemedelskombination.  

I Sverige är det denna metod som används vid dimensionering av betongkonstruktioner. 

5.4.4 Undvikande av korrosion 

En metod för att erhålla en längre livslängd är genom att undvika nedbrytning och 

korrosion. Det finns olika sätt att undvika nedbrytning där exempelvis miljön hålls borta 

från materialet genom exempelvis en skyddande barriär eller genom att använda 

material som inte reagerar mot den yttre miljön som FRP armering eller rostfritt stål. 

Andra alternativ är skydda stålet genom elektrokemiska metoder eller använda en tät 

betong. Dock förutsätter detta att nedbrytningen verkligen undviks under hela den 

avsedda livslängden. 

5.4.5 Bedömning av återstående livslängd 

För att utreda den återstående livslängden hos betongbroar görs en bedömning genom 

att bland annat undersöka sprickbredd, skadetyp, hållfasthet, karbonatiseringsdjup och 

kloridkoncentration samt kloridinträngningsdjup i betongen tillsammans med 

information om skademekanismer och exponering. Det finns en stor osäkerhet i att 

värdera den exakta återstående livslängden och av den anledningen undviks bestämning 

i exakta år. För broar används begreppet tillståndsklass (TK) som anger hur nära inpå 

konstruktionsdelen förlorar sin funktion. Tillståndsklasserna anges med en siffra från 0 

till 3 enligt följande. 

TK 0 – bristfällig funktion bortom 10 år 

TK 1 – bristfällig funktion inom 10 år 

TK 2 – bristfällig funktion inom 3 år 

TK 3 – bristfällig funktion vid inspektionstillfället 
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6 Livslängdsförlängande åtgärder 
Livslängdsförlängande åtgärder avses främst att samma funktion uppfylls under längre 

tid. Men det kan även innefatta möjligheten att ändra funktionen för att möta en 

förändrad efterfrågan i framtiden som t.ex. att klara ett ökat trafikbehov genom att lägga 

till en extra fil som man gjort på Ölandsbron. Livslängden kan även avse hela 

konstruktionen eller delar som kan återanvändas eller material som kan återvinnas. 

Livslängdsförlängande åtgärder kan också vara att förenkla utbyte av delar som skall 

bytas under brons livslängd. 

6.1 Designskedet 

Trafikplanering 

För att få en optimalt planerad bro skall den möta dagens och framtidens trafikbehov. 

Det är svårt att veta vad trafikbehovet är långt in i framtiden då världen befinner sig i 

förändring. Avveckling av billiga fossila bränslen kan leda till mindre vägtrafik. Det kan 

även leda till ett betydligt dyrare byggande än idag, vilket gör att det är betydligt dyrare 

att ersätta bron om 100 år om det behövs. Det är möjligt att ny teknik kan leda till andra 

trafiklösningar än vägtrafik. En global uppvärmning kan leda till att områden nära 

jordens vändkretsar blir ökenartade och obeboeliga vilket leder till att befolkningen 

närmare polerna ökar. Smältande polarisar kan höja havsnivån vilket en bro i havet 

måste beakta. Det är två orsaker till att havsnivån höjs: i) vatten från glaciärer som ligger 

på land rinner ner i haven, ii) en utvidgning av vattnet då haven blir varmare. En av de 

vanligaste kommentarerna från glaciärforskare är att avsmältningen sker betydligt 

fortare än beräknat, vilket gör att en bro bör ha god marginal till de höjningar som 

förutspås av IPCC. 

En bra strategi när det råder osäkerhet om det framtida behovet är att bygga in flexibilitet 

i konstruktionen och minimera risker kostnadseffektivt. Det är ett betydligt större 

förändringstryck på vägtrafik än spårtrafik som har en låg klimatpåverkan. Därför är 

behovet av flexibilitet inte lika stort för järnvägsbron som en vägbro som eventuellt i 

framtiden skall kompletteras med en skena för energiöverföring. En bro skall sättas i sin 

strategiska funktion. Om den innebär en stor hjälp för transportsektorn är det troligt att 

efterfrågan av funktionen även är stor i framtiden och en lång livslängd kommer vara en 

god investering. 

När en bro dimensioneras för en speciell livslängd skall den som planerar kunna 

motivera varför man väljer denna livslängd utifrån behov, kostnader och miljöpåverkan. 

När osäkerheterna är så stora som de är idag om framtiden är billiga 

livslängdsförlängande åtgärder alltid motiverade för att undvika höga kostnader och 

miljöpåverkan i framtiden.  

Samarbete mellan aktörer (konstruktör, leverantör, beställare etc.) 

I de förstudier som görs i tidiga skeden i projekteringen är det viktigt att få med 

konstruktörer och arkitekter så de är medvetna om vilken betydelse en lång livslängd har 

för långsiktig ekonomi för trafikverket, samhällsekonomi och låg miljöpåverkan. T.ex. 

kan reparationer och underhåll skapa störningar i trafiken med samhällskostnader som 

vida överskrider underhållskostnader (During & Malaga 2014) 
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Val av utformning av bron 

Genom att undvika riskkonstruktioner samt förbereda för underhåll kan designen bidra 

till en lång livslängd. En prefabricerad bro kan ha flera fördelar för att en lång livslängd 

skall uppnås. En industriell tillverkning möjliggör en jämnare kvalitet. Armering kan 

förespännas vilket minimerar sprickor i konstruktionen vilket ger en längre livslängd. 

(Eriksson & Jakobson 2009). 

På grund av kantbalkars täta reparationsintervall och höga kostnader undersöks det 

olika utformningsalternativ som ska ge den beständigaste lösningen. Ett av alternativen 

är att utforma bron utan kantbalkar. 

Val av betong 

En tät betong med låg porositet minskar inträngningshastigheten av klorider och 

koldioxid. Traditionellt uppnås det genom att använda ett lågt vct så att mängden cement 

kemiskt kan binda vattnet i betongen utan att restvatten blir kvar i betongen vilket skapar 

porer. Ett vanligt vct i en brokonstruktion är runt 0,4 och har vanligtvis mikroporer som 

medför att en sprickfri betong är tät och frostbeständig. Det leder till hög andel cement i 

betongen vilket ger en hög miljöpåverkan. En alternativ väg att nå ett lågt vct är att 

minska mängden vatten. För att behålla betongens bearbetbarhet kan superplasticerare 

eller koncistensmodifierare som CMC tillsättas. Tillsatsmaterial som flygaska, slagg och 

silikastoft kan ge en mycket tät betong om den är sprickfri, vilket kan öka livslängden 

genom en tätare struktur, samtidigt som materialens klimatpåverkan är låg (Al-Ayish et 

al. 2018). Det är viktigt att veta att betong med puzzolaner har en långsammare 

hållfasthetstillväxt och behöver en längre härdning för att nå sin fulla styrka och 

beständighet. En fördel med långsammare hydratation är att risken för värmesprickor 

minskar vilket bidrar till en längre livslängd för konstruktionen. 

Val av armering 

Armeringen kan påverka betongens livslängd negativt om den börjar rosta, då 

korrosionsprodukterna har en större volym än armeringen uppstår ett tryck som till slut 

spräcker betongen. Korrosionen gynnas av fukt, sur miljö, luft, salt och värme. Enklast 

är att välja en armering som inte har samma benägenhet att rosta. Alternativ armering 

som rostfri armering och FRP är dyrare och är därför lämplig att i första hand användas 

vid utsatta lägen och i riskkonstruktioner. Om fiberarmering används för att öka 

livslängden bör man förvissa sig om att den klarar betongens alkaliska miljö utan att 

förlora styrka. 

Val av ballast 

Reaktiv ballast har en negativ inverkan på konstruktionens livslängd om den 

förekommer tillsammans med alkali och fukt vilket skapar svällande produkter i 

betongen. 

Täcksiktets betydelse 

Karbonatisering av betong och kloriddiffusion är processer där fronten rör sig med en 

hastighet som är en konstant multiplicerat med roten ur tiden. Om ett täckskikt på 40 

mm ger en livslängd på 100 år ger ett täckskikt på 56 mm en livslängd på 200 år. Ett ökat 

täckskikt är en mycket billig åtgärd för att öka livslängden på en sprickfri konstruktion. 
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Kravställning och upphandling 

En detaljerad kravställning som tar hänsyn till betongens funktion, kostnad och 

miljöpåverkan är en viktig del för hållbar upphandling. Här spelar olika upphandlings- 

och entreprenadformer en viktig roll för brons hela livscykel. 

6.2 Byggfasen 

Vid platsgjutna betongbroar är arbetsutförandet på byggarbetsplatsen ett mycket viktigt 

moment. Det gäller att följa AMA och ritningarna samt ha erfarenhet och utbildning 

inom platsgjutning. Om betongen härdar på ett felaktigt sätt eller har fel temperatur osv. 

uppstår skador i form av sprickor, vilket förkortar konstruktionens livslängd. Förutom 

sprickor bidrar härdningen till betongens diffusivitet där en korrekt utförd härdning ger 

en lägre diffusionskoefficient. Det är även viktigt att kontrollera att allt går och har gått 

rätt till av utbildad personal som bland annat har gått betongkurs klass I eller II. Det 

krävs även kunskap hos byggarbetare att hantera större mängder nya material som 

flygaska och slagg vilka kan ge förändrade reologiska egenskaper samt annan 

härdningsteknik. Studier visar att den klimatpåverkan som uppkommer under 

byggandet är relativt liten i jämförelse med produktionsskedet av material och 

användningsskedet. Men trots dess låga klimatpåverkan kan slarv och småfel ge stora 

utsläpp i framtiden. 

6.3 Användningsfasen 

För att förlänga brons livslängd under driften finns det en rad olika åtgärder. Till att börja 

med är det viktigt att inspektioner utförs för att kontrollera broars tillstånd. Följande 

broinspektioner utförs i Sverige (Trafikverket 2015): 

• Översiktlig inspektion, 1 gång om året. 

• Allmän inspektion, var tredje år. 

• Huvudinspektion, var sjätte år. 

• Särskild inspektion, när det krävs. 

Vid en inspektions görs en bedömning om vilken tillståndsklass konstruktionsdelen 

tillhör. Om det visar sig att konstruktionsdelen inte uppfyller kraven, behöver åtgärder 

vidtas. EU projektet REHABCON (2004) skiljer mellan fyra olika åtgärder, nämligen: 

• Gör inget nu, dvs skjut upp reparationen. 

• Utfärda restriktiv användning. 

• Reparera nu. 

• Riv och bygg nytt. 

REHABCON, EN 1304-9 och US Bureau of Reclamation (USBR) beskriver 

reparationsprocessen enligt Tabell 7. Skillnaden mellan dessa är att REHABCON 

beskriver hur valet av åtgärd går till medan EN 1504-9 och USBR beskriver hur 

reparationen ska gå till. 
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Tabell 7 Reparationsprocessen enligt olika dokument. 

REHABCON EN 1504-9 USBR 

1. Assessment 

Determine the cause, type and 

impact of damage 

2. Requirements 

Analysis of basic requirements 

on the structure 

3. Technical solutions 

Choosing type of action and 

technical solutions 

4. Optimisation 

Evaluation of repair methods 

and preparation for the 

decision process 

5. Final decision 

1. Information about the 

structure 
Condition, history and 

documentation 

2. Process of assessment 
Determine cause and extend 

of damage 

3. Management strategy 
Options, principals and 

methods 

4. Design of repair works 
Intended use of products, 

requirements, specifications 

5. Repair work 
Choice and use of products 

and methods 

6. Acceptance of repair work 
Testing and documentation 

1. Determine the cause(s) of 

damage 

2. Evaluate the extent of 

damage 
Effect on the serviceability of 

the structure  

3. Evaluate the need to repair 

4. Select the repair method 

and material 

5. Prepare the existing 

concrete for repair 

6. Apply the repair method 

7. Cure the repair properly 

 

EN 1504-9 beskriver 11 åtgärdsprinciper där princip 1-6 är relaterade till betongen och 

princip 7-11 är relaterade till armeringen. Val av princip och åtgärd beror bland annat på 

skadeorsak och typ av skada. I Reparationshandboken (u.å.), REHABCON manualen och 

Silfwerbrand & Sundquist (1998) beskrivs valet av reparationsåtgärd samt ger en 

kvalitativ utvärdering av reparationsmetoderna. 

Samhällsekonomisk strategi 

Trafikverket delar in reparationsåtgärd i två strategier, S1 och S2. S1 är den 

samhällsekonomiskt mest lönsamma strategin (Trafikverket 2015). Planeringen tar 

hänsyn till så väl produktions som trafik- (trafikant) kostnader. S2 är nästa strategi om 

S1 strategins första åtgärd inte blir genomförd inom giltighetsperioden. S2 strategin 

beskriver konsekvensen av att medel för S1 strategin inte beviljas. Strategin används för 

att beräkna S1 strategins lönsamhet. 

Reparation och utbyte 

Under en reparation är det viktigt med val av material och förarbete. Den nya 

reparationsbetongen bör få en god vidhäftning till den gamla. Valet av metod för att få 

bort den skadade betongen är av stor betydelse där strukturen på ytan och renhet spelar 

in. Vidare bör den nya betongen vara kompatibel med den gamla. Om de har olika 

krympegenskaper kan det leda till sprickor. 

Det pågår i dagsläget forskning på olika typer av reparationsbetong. I InfraSweden 

projektet ”UHPC as maintenance and repair material for enhanced durability of 

transport infrastructures” undersöks det huruvida ultrahögpresterande betong är en bra 

reparationsåtgärd för bropelare. Teorin är att UHPC har en mycket god beständighet mot 

diffusion av klorider och fukt vilket gör den till ett bra val vid marina konstruktioner. Det 

utvärderas även hur dess höga hållfasthet kan utnyttjas i förstärkningar. UHPC 

innehåller en stor andel cement, runt 800 kg per kubikmeter, och därför är det viktigt 
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att säkerställa att dess höga kapacitet utnyttjas till fullo genom att exempelvis slimma 

konstruktionen och genom att säkerställa nyttan med lång livslängd. 

Ett annat material som studeras är reparationsbetong med flygaska. Enligt en studie av 

Petcherdchoo (2015) ger en reparationsbetong med 15 % flygaska en total minskning i 

klimatpåverkan med 58 %. Anledningen är att flygaskan sänker diffusionskoefficienten 

och ökar livslängden. Även Al-Ayish et al. (2018) fick liknande resultat.  

Vid riskkonstruktioner där armeringen korroderar snabbt och där det är kostsamt och 

komplicerat att underhålla kan rostfritt stål eller FRP armering vara ett alternativ. En 

fördel med korrosionsfri armering är att det täckande betongskiktet kan minskas och 

därmed minska den totala mängden betong. En högre investeringskostnad kan löna sig 

i längden (Veganzones Muñoz 2016). Om riskkonstruktionen byts ut helt kan det 

övervägas att använda beständigare material. Flygaska och slagg ökar inte kostnaderna 

nämnvärt och kan vara ett billigare alternativ till rostfritt och korrosionsfritt stål. 

Förutom val av reparationsmetod kan livslängden hos en betongbro förlängas genom en 

strategisk underhållsplan. Får bron en bättre funktion om en mindre reparation görs 

tidigt eller om man istället väntar och gör en större reparation eller utbyte senare? Vilket 

val kommer att ge lägsta livscykelkostnader och en lägre resursanvändning? 

Skydd 

För att behålla en riskkonstruktions funktion och spara in på resurser kan ett skydd vara 

ett alternativ. Exempel på skydd är tätskikt och impregnering som skyddar mot den yttre 

miljön eller katodiskt skydd som skyddar armeringen från att rosta. I ett 

Trafikverketprojekt (Edwards 2014) undersöktes nyttan av att impregnera kantbalkar. 

Man fann att nyttan med ytbehandling av betong är dåligt utredd och att impregnering 

kan vara verkningslöst på dagens höga betongkvaliteter. Enligt CBI är erfarenheterna av 

silanimpregnering för reducerad fuktupptagning och kloridtransport mycket goda under 

förutsättning att önskat inträngningsdjup kan uppnås. 

I en studie av During och Malaga (2014) undersöktes den teoretiskta 

samhällsekonomiska nyttan av att impregnera kantbalkar. Författarna jämförde 

strategin att byta ut en kantbalk var 50 år med att impregnera var 15 år och fann att 

impregnering ger en samhällsekonomisk besparing för Essingeleden på 40 000 kr per 

meter kantbalk. Kostnaden styrs nästan helt av förseningskostnader som för 

Essingeledens byte av kantbalk beräknades till 2000 h/meter kantbalk.  

Underhåll 

Det förebyggande underhållet inkluderar borttagning av växtlighet, tvättning av 

konstruktionsdelar för borttagning av föroreningar, bl.a. vägsalter, stenar, smuts och 

olja, rengöring utav brons eventuella dräneringssystem samt impregnering utav 

betongytor. Syftet med åtgärderna är att minska behovet av reparationer och/eller 

förskjuta tidpunkten för utförandet genom att ta bort eller i alla fall minska tillgänglig 

mängd föroreningar för diverse skademekanismer. Genom att tvätta bron sköljs klorider 

bort och skador kan undvikas. Förhoppningen är att genom rätt förebyggande underhåll 

kan kostnaderna och materialresurserna minskas i jämförelse med tätare 

reparationsåtgärder. 

Livslängdsförlängande åtgärder av asfalt  
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Avgörande för vägens hållbarhet är att drift och underhållsåtgärder utförs. Dessa 

åtgärder har stor betydelse även för bekvämlighet och trafiksäkerhet. Trasig asfalt 
minskar exempelvis trafiksäkerheten avsevärt för motorcykel-, moped- och 
cykeltrafikanter.  

Drift och underhåll av asfaltsvägar omfattar allt från lagning av sprickor, hål, spår och 

ojämna ytor till ny asfaltsbeläggning. Nederbörd och isbildning kan också orsaka 

skador i asfalten.  

Sprickor och mindre hål 

Asfalt är ett material som slits och kan ändra karaktär när den åldras. Genom att täta 
sprickor, krackelering och hål förhindras ytterligare skador orsakade av slitage och 
nederbörd. 

Försegling är en metod som tillfälligt kan ge den åldrande asfaltvägen nytt liv. Ytan 
förseglas med olja och grus vilket kan göras på hela eller delar av vägen. 

Hjulspår och ojämna ytor 

Med indränkt makadam kan hjulspår och ojämna områdena fyllas ut.  

6.4 Slutfasen 

Även om broars slutskede inte bidrar till en förlängning av livslängden (den ska ändå 

rivas) så kan åtgärder i detta skede bidra till en minskad miljöpåverkan. Genom att bygga 

på ett sådant sätt att materialen kan återanvändas förbrukas färre resurser vilket främjar 

den cirkulära ekonomin. Betongen kan krossas och användas som ballast i ny betong 

eller asfalt. Stålarmeringen kan återvinnas till ny armering. Även konstruktionsdelarna 

kan konstrueras för att förenkla demonteringen för att spara på tid och energiåtgång.  

Slutfasen är även viktig för betongens koldioxidupptag. Genom att krossa betongen i 

mindre fraktioner exponeras en större yta för luftens koldioxid.  
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7 LCA- och LCC-studier av betongbroar 
I en studie av Du och Karoumi (2013) utfördes en LCA av 2 alternativa design till Banafjäl 

bron. Bron består av en armerad betongplatta som står på två I-balkar av stål. Hela 

livscykeln är inkluderad i analysen. Den funktionella enheten valdes till en längdmeter 

av en bro med konstant årligt trafikflöde och en livslängd på 120 år. En underhållsplan 

togs fram enligt personlig kontakt med trafikverket. Författarna poängterade att en bra 

underhållsplan förlänger livslängden och att den beror på dimensionerande livslängd, 

belastning, inspektion och budget. Studien visar att underhållet har en lika stor påverkan 

som materialtillverkningen i produktionsskedet. Betongen var dock inte i fokus. Därför 

valdes en betong från ecoinvent v2.1. avsedd för grunder och har en vct på 0.55 och 325 

kg cement.   

I sin avhandling har Guangli Du utvecklat en metodik som integrerar LCA med BaTMan 

(Du 2015). Hon fokuserar på val av design och konstrutkionslösning. Två typer av betong 

finns i databasen vilka är hämtade från ecoinvent v2.1. C50/60 och C35/45. Användaren 

av verktyget väljer själv vilka kvantiteter som behövs för materialen under varje 

livscykelskede. Det ger ett flexibelt användande men förutsätter samtidigt att 

användaren har den kunskapen. I fallstudierna har författaren baserat livslängden hos 

konstruktionsdelar och underhållsplanen på statistik på äldre broar. 

Habert et al. (2012) undersökte klimatpåverkan hos en bro med UHPC istället för 

traditionell betong. Genom att utnyttja UHPC höga hållfasthet kan betongvolymen 

minska. Vad gäller livslängden valde författarna att anta att båda betongbroarna har 

samma livslängd och underhållsintervaller. Den funktionella enheten valdes till en 

tvåfilig vägbro som korsar en fyrfilig motorväg under en period på 100 år. Analysen är 

detaljerad där miljöpåverkan inklusive klimatpåverkan beräknas för 8 olika 

betongrecept. Resultatet visar att det går att minska klimatpåverkan genom att använda 

UHPC och att minskningen under produktionsskedet är 50 %. Författarna poängterar 

dock att klimatpåverkan troligtvis kan vara ännu lägre om UHPC beständighet beaktas. 

Safi presenterade i sin avhandling (Safi 2013) tillämpningar av LCCA 

(Livscykelkostnadsanalyser) av broar samt hur det kan implementeras med 

förvaltningssystem för investeringar samt underhållsprojekt. En av frågeställningarna 

var om det är bättre att utföra en mindre reparation idag eller att byta ut 

konstruktionsdelen senare i framtiden. För att göra det användes tidsintervaller för 

utbyte och underhåll baserade på statistik från befintliga broar. Osäkerheten i 

tidsintervallen beaktades genom att ange sannolikheten för att ett utbyte eller underhåll 

för en åtgärd kommer att ske. I LCC-analyserna använde Safi en teknisk livslängd på 100 

år istället för en ekonomisk livslängd. 

Studien visade att det oftast var mest lönsamt att reparera än att byta ut 

konstruktionsdelen. Förutsatt att en minsta återstående livslängd erhålls. Safi menade 

att man bör fokusera på vilken reparationsstrategi som är mest lönsam och ger längst 

livslängd. Detta är något som även bör inkluderas i en LCA. 

I SBUF projektet ”klimatoptimerat byggande av betongbroar” undersöktes det hur man 

kan minska klimatpåverkan hos plattrambroar genom olika åtgärder (Uppenberg et al. 

2017). En LCA utfördes på 6 befintliga broar under produktionsskedet. Åtgärderna var 

mestadels materialrelaterade och av den anledningen bedömdes det vara komplicerat att 
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förutse den verkliga livslängden av varje åtgärd. Dessutom fanns det inte tillräckligt med 

tid inom projektets ramar. Studien var därför konservativ i den bemärkelsen att 

betongåtgärderna antogs ge samma livslängd. Den funktionella enheten valdes till en hel 

plattrambro. 

Andra LCA- och LCC-studier inkluderar resultat från During och Malaga (2014), Al-

Ayish et al. (2018) Och Petcherdchoo et al. (2015). Studierna är baserade på en 

konstruktionsdel och visar hur livslängden kan förlängas och dess betydelse för klimatet 

och den samhällsekonomiska konsekvensen. 

Sedan april 2015 ställer Trafikverket krav på att klimatkalkyler ska upprättas för alla 

investeringsobjekt större än 50 miljoner kronor (Trafikverket 2018c). Det ställs krav på 

klimatpåverkan vid byggnation, material och framtida underhåll. När och för vilka 

åtgärder klimatkalkyler ska upprättas beskrivs i TDOK 2015:0007. Vid projektslut utförs 

en klimatdeklaration. Samma underlag som används för ekonomiska kalkyler används 

för klimatkalkyler. 

Klimatkalkylen är baserad på LCA metodik och ska räkna fram klimatpåverkan och 

primärenergi (Norberg & Toller 2018). Verktyget använder mestadels emissionsfaktorer 

från LCA databasen Ecoinvent samt drift- och underhållsschabloner. Användaren har 

möjlighet att lägga in egna värden. Verktyget specificerar inte den funktionella enheten 

och material anges i totala mängder.  
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8 Erfarenheter 

8.1 Enkätstudie 

En enkätstudie utfördes för att ta reda på olika aktörers erfarenheter kring livslängden 

hos betongbroar och hur klimatpåverkan tas till hänsyn i projekten. Totalt svarade 12 

personer på enkäten; 2 beställare, 3 konstruktörer, 4 utredare, 2 materialtillverkare och 

2 forskare. Tanken med enkäten var att visa olika aktörers synvinklar kring livslängd, 

beständighet och hållbarhet. 

Beställare 

För att säkerställa att en bro håller en viss livslängd anger båda beställarna att det ställs 

krav i upphandling baserad på tillgängliga dokument. Båda beställarna anger eurocode 

som ett underlag. Beställare 1 anger därefter AMA och att livslängden specificeras i 

upphandlingsdokument. Beställare 2 anger PBL, PBF, BBR och kommunens tekniska 

handbok. 

De viktigaste områdena vid upphandling är enligt båda beställarna kostnad, 

beständighet och beprövad teknik. Beställare 2 anger även tid som en viktig parameter. 

Klimatpåverkan är mindre viktigt och minst viktigt är transportavstånd. 

För att erhålla en lång livslängd hos materialet eller betongbron jobbar beställare 1 med 

rätt kravställning, följer standardiseringsarbete samt stöttar verksamhetsnära forskning 

och anser de största utmaningarna vara armeringskorrosion, att minimera utförandefel, 

felaktigt kravställande. Beställare 2 jobbar med löpande drift och underhåll och anger 

även det som den största utmaningen.  

Till frågan om vad som är riskkonstruktion anger beställare 1 grundläggningen då den är 

svår att inspektera medan beställare 2 anger tätskiktet. Den tekniska livslängden hos 

båda riskkonstruktioner är 120 år. Den verkliga livslängden hos tätskiktet beror enligt 

beställare 2 på om man har haft en löpande drift och underhåll. då kan det uppnå 120 år 

om inte kan det variera mellan 70 år och uppåt. Det beror också på hur trafikerad bron 

är. Enligt beställare 1 är det omöjligt att svara på vad den verkliga livslängden är hos 

grundläggningar och menar att livslängdsbegreppet borde definieras av en skala som är 

”kort”, ”lång” eller ”extrem” och inte av år eftersom livslängden beror på 

underhållsåtgärderna. 

Den vanligaste skadeorsaken är enligt båda beställarna armeringskorrosion. 

De viktigaste kriterierna vid reparation, utbyte och underhåll av slitlager och övrig 

brokonstruktion är enligt båda beställarna faktiska kostnader, beständighet, 

trafikstörningar och säkerhet (4-5 på en 5 gradig skala). Hälsa var mindre viktigt (3 av 

5), likaså ekologi (2 av 5). Global uppvärmning fick en 3:a av ena beställaren medan den 

andra värderade den till en 1:a. 

Konstruktör 

För att erhålla en bro med lång livslängd följer konstruktörerna normer och krav som 

ställs, dimensionerar rätt genom att ta hänsyn till exponeringsklasser, laster och 

minimera sprickorna samt föreslår adekvat materialval. 
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De största utmaningarna för att erhålla lång livslängd är att se problemet och att ha 

erfarenhet inom området. För att kunna öka livslängden krävs det en dialog mellan alla 

aktörer. Exempelvis ger inspektören information till konstruktören som därmed kan se 

problemet. En dialog är även viktig för innovation.  

På frågan om hur ofta det händer att de behöver göra beräkningar på icke-traditionella 

material som exempelvis betong med högre andel tillsatsmaterial eller FRP armering 

svarar två konstruktörer mycket sällan. En konstruktör svarar att fastän det beställs så 

görs beräkningarna som det vore standardbetong utan tillsatser. För betong med 

tillsatsmaterial behöver det vara föreskrivet hur man ska göra. FRP armering är inte så 

vanligt men stålfibrer är vanligare exempelvis i sprutbetong. 

Om specialbetong beställs tar konstruktörerna hänsyn till det genom att vara mer på den 

säkra sidan. Metoder och parametrar ska finnas på helt tillförlitliga källor och om det 

inte finns används beprövade metoder/värden som är på den säkra sidan. För betong 

med tillsatsmaterial räknar man som om det vore standardbetong. Dvs man tar inte 

hänsyn till dess unika hållfasthetsutveckling. Det behöver vara föreskrivet hur man ska 

använda det. Men ofta har konstruktören inte heller den kunskapen och om man skulle 

ha kunskapen så vågar man inte ta det ansvaret. Det krävs en dialog med alla aktörer och 

det tar tid för alla. Av den anledningen tar man inte hänsyn till det. Det krävs kunskap 

men även regler från beställaren. 

Konstruktörerna anger alla att kantbalken är en riskkonstruktion. Andra 

riskkonstruktioner som har angetts är delar utsatta för tösalt, dilatationsfogar och andra 

fogar, detaljer och infästningar, vingmurar och stora betongvolymer. 

Riskkonstruktionerna hanteras genom att använda vanligt förekommande lösningar och 

normer. En anger även att det behövs mer innovation för att hantera den frågan och att 

den bollen ligger hos Trafikverket. 

På frågan om de har någon garanti på att deras konstruktion ska hålla i ett visst antal år 

svarar en konstruktör att de ansvarar för dimensionering. Om något går fel görs en 

utredning för att se vem som bär ansvaret. Då gäller ABK09. I övrigt verkar det inte 

finnas garantier. 

De viktigaste parametrarna vid projektering angavs vara kostnad, beprövad teknik och 

tid. Miljön angavs vara mindre viktigt. 

Materialtillverkare 

Betongtillverkarna, som båda tillverkar fabriksbetong, jobbar med ökad livslängd dels 

genom att uppfylla krav enligt standarder men även genom att ta fram nya 

sammansättningar med tillsatsmaterial. Samansättningarna är baserade på 

internationella erfarenheter där de har använts under lång tid. Tillverkare 1 anger att det 

finns begränsningar i Sverige i gällande regelverk kring vilka betongsammansättningar 

som får användas i en vägbro, där flera av de ”nya” sammansättningarna inte tillåts och 

att det i praktiken endast är betong med Portlandcement (Anläggningscement) med 

extra luft och låga vct som används i vägbroar. Några av utmaningarna som nämns är att 

kunna se helheten och regelverkens begränsningar. 

Vid frågan om hur en traditionell brobetong ser ut anger tillverkare 1: Betong med 

Portlandcement (Anläggningscement) med extra luft och vct=0,40. Betongen uppfyller 
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krav i XD3 och XF4. Tillverkare 2 anger: Betong C35/45 – C45/55, exponeringsklass 

XD3/XF4, dmax 16 mm och anläggningscement. 

Båda tillverkarna anger att de ytterst sällan får en beställning på en specialbetong. Dvs 

en icke-traditionell betong med speciella egenskaper som exempelvis extra beständig 

mot klorider eller frostangrepp etc. Göteborgs hamn är ett undantag. De ställer krav på 

beständig betong med avseende på kloridinträngning. I övrigt kan även 

självkompakterande betong efterfrågas. 

Vid frågan om det är vanligast att samma betongkvalitet används i alla brodelar eller om 

det är olika för varje brodel beroende på exponeringsklass svarade tillverkare 2 att det 

föreskrivs olika men att det gjuts med samma för att det blir enklare för entreprenören.  

Slutligen fick tillverkarna rangordna parametrar efter hur viktiga de är utifrån 

beställarens krav vid framtagning av betong. Beprövad teknik var det absolut vanligaste, 

tätt efter kostnad och tid. Miljön (koldioxidutsläppet) var oviktig för beställaren (1 av 5). 

Utredare 

För att se till att en konstruktion erhåller en lång livslängd svarar utredarna att de följer 

regelverken, ger råd, och föreslår lämpliga reparations och beskyddande åtgärder. 

Vägsalt ansågs vara den största utmaningen där kloridinitierad korrosion är den 

vanligaste skadeorsaken. Riskkonstruktionerna är kantbalkar, ståldetaljer, bropelares 

nedre del om trafik förekommer där och genomföringar. 

På frågan om hur man hade kunnat förhindra ovanstående skada (korrosion föranledd 

av kloridinträngning) svarar utredarna olika. 1. Salta mindre och sanda mer. 2. Bra 

dimensionering, val av material med kvaliteten och utförandekontrollen från 

beställarens sida. 3. Bättre förebyggande underhåll (t.ex. att se över grund- och 

ytavlopp). 

Vid arbetsutförandet/gjutningen ansåg utredarna att det viktigaste är att arbetet utförs 

enligt handlingarna, kompetent personal, och att kontrollera materialet före och efter 

gjutning. 

Vid frågan om hur livslängden definieras svarar utredarna följande: 

• Vi brukar utföra livslängdsbedömningar utifrån skadeomfattningen, 

betongkonstruktionernas karbonatiseringsdjup och kloridhalter. 

• När konstruktionsdelen förlorar en viss del av sin bärförmåga 

• När armeringen börjar rosta (livslängd), förlorar konstruktionen bärförmågan 

(slut på tekniska livslängd) då kan man alltid reparera och återställa till en viss 

nivå. 

• Vilken definition som används beror på vilka skador som har uppstått. 

För en konstruktion som har skador görs en bedömning av hur omfattande 

skadorna är. Därefter görs en bedömning av bärförmågan och vid behov klassa 

om maximal belastning. 

För en konstruktion utan större skador används initiering som slut på 

livslängden. 

Slutligen frågades det vad valet av reparationsåtgärd baseras på. Viktigast var tid, 

kostnad och beprövad teknik. Minst viktigt var miljön (koldioxidutsläppet). 
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Forskare 

Två forskare svarade på enkäten utifrån sina forskningsområden.  

Forskare 1 har området reparation av betongbroar och forskar kring reparation samt 

förebyggande underhåll för att förlänga livslängden. De största utmaningarna enligt 

forskare 1 är hur vi bygger beständigt utan att använda så mycket cement. Att ha olika 

betongkvalitéer på olika ställen dvs att inte använda samma betong överallt även där det 

inte är nödvändigt. Bättre kontroll skulle kunna leda till mindre tvärsnitt och därmed 

mindre överdimensionering med samma säkerhet. Och att jobba mer industriellt med 

reparationer för ekonomin och kvalitetssäkring. 

Vad gäller utvecklingen på forskningen med avseende på ökad livslängd och 

beständighet anger forskare 1 att det har varit mycket fokus på alternativa bindemedel 

och att man kanske behöver göra annat också. Det har varit mindre fokus på termisk 

massa, ljushet och reparationsområdet. Man behöver titta mer på receptoptimering. 

Behöver vi så mycket cement för att bjälklagen ska torka ut? Nu har man börjat fokusera 

mer på hållbarhetsfrågorna. 

På frågan om vad forskningen kommer ha för riktning i framtiden svarar forskare 1 att 

man kommer fortsätta fokusera på hållbarheten och att man även behöver jobba mer 

med tillsatsmedel. 

De parametrar som är av störst intresse för forskningen är enligt forskare 1 miljö och 

beständighet, vilka går hand i hand. Man ska titta på kostnaden under hela livscykeln, 

inte fokusera enbart på investeringskostnaden. Miljö och beständighet väger därför 

tyngre än kostnad och tid. 

Forskare 2 har området beständighet med avseende på armeringskorrosion och frost. 

Under senare år har forskning även berört betong med begränsad klimatpåverkan. 

För att erhålla en lång livslängd jobbar forskare 2 med Modellering med erkända 

prognostiseringsmodeller, t.ex. DuraCrete-modellen. Med modellering kan effekt av 

olika betongsammansättningar undersökas (olika vct och bindemedel). 

Des törsta utmaningarna är att kunna beskriva inverkan av exponeringsmiljön på ett 

realistiskt sätt. För praktisk användning i Sverige är det begränsningar i gällande 

regelverk. 

Vad gäller utvecklingen anger forskare 2 att forskningen rätt tydligt har visat hur 

beständigheten hos betongkonstruktioner kan förbättras (jämfört med traditionell 

byggande). Och nämner resultaten från fältexponeringar vid Träslövsläge (marin 

exponering) och Borås (Rv40 – vägmiljö) som exempel. 

Vad gäller de parametrar som är av störst intresse anger forskare 2 miljö och 

beständighet.  

Sammanfattning 

För att sammanfatta aktörernas erfarenheter kring livslängd, beständighet och miljö för 

betongbroar kan man säga att beprövad teknik och kostnad är de viktigaste 

parametrarna hos alla aktörer förutom forskare där fokus ligger på miljö och 

beständighet. Materialtillverkare jobbar enligt beställarens krav, vilka sällan fokuserar 

på miljö. För att erhålla en lång livslängd hos betongbroar följs normer och krav som 
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ställs, och rätt underhåll. Armeringskorrosion pga. kloridinträngning är den vanligaste 

skadeorsaken. Kantbalken ansågs vara en riskkonstruktion av majoriteten av alla som 

svarade. Flera aktörer svarar att beställaren behöver ställa krav på miljö och nya material 

för att nya lösningar ska användas. 

8.2 Intervju 

Professor Johan Silfwerbrand intervjuades 22 november 2018 i syfte att kartlägga 
betongbroars utveckling och att samla erfarenheter. Ur intervjun framgick det att: 

• Karbonatisering vanligtvis inte är något problem för betongbroar. 

• Riskkonstruktioner är: brobana, platta, kantbalkar och pelare över väg (vägsalt 

är värre än havssalt) vad gäller betongen. Övriga riskkonstruktioner är lager 

(bron behöver lyftas för att byta lagren), fogar och räcken. Det finns även problem 

med tätskikten. 

• Mikrosprickor påverkar vidhäftningen av reparationsbetong. God vidhäftning är 

viktigt för en längre livslängd. 

• Hur betongsammansättningen har förändrats genom tiderna: Stenstorleken har 
blivit mindre och cementkornen finare. Stora ballaststorlekar gör att cement 
kan minskas, något som användes när man behövde spara pengar. 

• Betongkvaliteten genom tiderna: Den har varierat. Mycket av variationen har 

berott på ny teknik/utrustning då betongen behöver anpassas till den nya 

tekniken. En annan faktor som har påverkar kvaliteten är utförandet. I Sverige 

styrs betongkvaliteten av entreprenören, i Danmark styr konsulten. 

Betongkvaliteten har varierat beroende på dessa faktorer även om kunskapen har 

funnits där. 

• Vattenbilning är att föredra då den inte skadar befintlig konstruktion. 

• Förebyggande underhåll genom tvättning av bron förväntas öka livslängden. 

• Broar har tidigare dimensionerats för att klara ökad trafik vilket har varit till 
nytta för oss idag. 

• Minskad klimatpåverkan kan uppnås genom receptoptimering och utnyttjande 
av tillsatsmaterial.  
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9 Diskussion och slutsats 
I föreliggande rapport har en studie utförts kring olika aspekter av livslängden hos broar 

samt dess relaterade miljöpåverkan. Rapporten ämnas utgöra ett underlag för LCA- och 

LCC-studier av betongvägbroar. Nedan följer rekommendationer och slutsatser för en 

lägre miljöpåverkan och längre livslängd. 

Funktionella enheten 

Vid en LCA-analys är bestämmandet av den funktionella enheten ett viktigt moment. För 

att det ska vara en rättvis jämförelse gäller det att vara tydlig med vilken funktion bron 

har. Till att börja med finns det olika typer av broar men framförallt har de olika 

trafikflöden eller ÅDT, olika bärighetsklasser och lastkapacitet. De utsätts även för olika 

miljöer, vilket påverkar beständigheten och val av reparationsåtgärd. Förhoppningsvis 

ska den även stå i minst 120 år. För att göra en miljö- och kostnadsanalys, speciellt när 

de integreras, är det viktigt att dessa faktorer beskrivs. En högre ÅDT kan ge ökade 

samhällsekonomiska kostnader. 

Livslängden 

Det finns olika modeller för att räkna ut livslängden men osäkerheten hos dessa är stor. 

Det krävs robustare modeller och mätmetoder för att med större säkerhet ange en siffra 

på livslängden eller tiden till reparation. Men det är tydligt att inblandning av flygaska 

och slagg ger förändrade egenskaper som enligt vissa studier ger en förlängd livslängd 

och stor minskning i klimatpåverkan. Det är viktigt att dessa egenskaper lyfts fram i LCA-

analyser. Ett sätt att göra det på är genom att jämföra olika livslängdsmodeller och utföra 

känslighetsanalyser. Det är en fördel om LCA-analysen även beskriver beständigheteten 

hos de olika materialen.  

Möjligheten att påverka livslängden kommer in i olika livscykelskeden. Vid val av 

material och design, vid byggandet på arbetsplatsen, under driften genom val av åtgärd 

och underhållsplan, i slutskedet genom att ta ansvar för slutprodukten.  

En annan viktig del är definitionen av livslängd. Vilken livslängd ska man använda i LCA- 

och LCC-analyser? Är det när kloriderna har nått armeringen, när armeringen börjar 

rosta eller när konstruktionen förlorar sin funktion? Vid livscykelanalyser är det viktigt 

att tänka på syftet med analysen. Varför utför man den? För att inte vara alltför 

optimistisk vid beräkning av koldioxidutsläppet kan det vara rationellt att räkna 

konservativt. Det vill säga att slutet på livslängden är när kloriderna nått 

armeringsjärnet, tills säkrare forskning finns inom området. Dessutom finns det i 

dagsläget inga studier som beskriver mer utförligt betongbroars verkliga livslängd där 

livslängden och skadorna är kopplade till betongens sammansättning och 

dimensionering.   

Samverkan mellan aktörer 

En viktig del i arbetet är samarbetet mellan olika aktörer. Dels för att få så mycket 

information som möjligt i LCA-analysen men även för att kunna påverka utfallet i ett 

tidigt skede. Därmed ges en stor möjlighet att minska klimatpåverkan. LCA är en iterativ 

process och när ny information kommer in ändras slutresultatet. Samarbetet ska inte 
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heller bara ske mellan LCA utövaren och övriga aktörer utan även mellan alla aktörer. 

Dvs. mellan konstruktör och materialtillverkare, mellan entreprenör och beställare etc.  

Att integrera LCA med LCC 

I dagsläget tar man hänsyn till kostnaderna vid val av reparationsåtgärd men inte miljö. 

Det behövs en underhållsplan som även tar hänsyn till miljön. Vilken strategi är mest 

lämplig med avseende på både miljö och kostnad? Är det att reparera direkt eller att 

vänta och utföra ett större ingrepp längre fram i framtiden?  

En annan viktig aspekt är valet av livslängd som används i analyserna. En ekonomisk 

livslängd är oftast kortare än den tekniska livslängden. Enligt EN 15804 ska en analys av 

en varas hållbarhet innehålla en ekonomisk, social och miljömässiga aspekter. En längre 

livslängd innebär att reparations- och underhållsaktiviteter får en större tyngd. En bro 

med en längre livslängd och lägre reparations- och underhållsbehov ger en ökad 

ekonomisk lönsamhet då högre investeringar jämnar ut sig i längden samtidigt ger det 

en ökad samhällsekonomisk nytta då flaskhalsar i trafikflödet undviks. En liknande 

slutsats kan dras av en analys ur ett miljömässigt perspektiv då en längre livslängd ger 

lägre påverkan genom att färre resurser används. Samtidigt är det viktigt att den långa 

livslängden inte ger en alltför hög initial påverkan. 

Riskkonstruktioner 

Konstruktionsdelar bör utredas separat eftersom varje del är unik med olika funktioner 

och påfrestningar. I många fall kan en konstruktionsdel som utgör en liten del av hela 

bron ge stora samhällsekonomiska konsekvenser och ett ökat indirekt koldioxidutsläpp 

genom en större användning av bränsle. 

Inventering 

Det finns fortfarande dataluckor i LCA-studier av broar. Det behövs en inventering av 

resursanvändning och utsläpp på byggarbetsplatsen och under reparationer för olika 

maskiner och tillbehör. 

Innovationer 

Vid användning av nya material och lösningar går det inte att använda livslängdsstatistik 

baserad på gamla broar. Det krävs en ny metod för att integrera livslängden i LCA-

studier, en metod som främjar innovationer. Ett förslag är att använda 

livslängdsmodeller tillsammans med tester och fältstudier för att validera resultatet och 

därmed erhålla tillförlitligt underlag till LCA-analyser.  

Upphandling 

Ur enkätstudien framgick det tydligt att klimatpåverkan inte är ett prioriterat område i 

dagsläget, särskilt vid drift och underhåll. För att nå de transportpolitiska målen krävs 

det tydligare kravställning vid upphandling som refererar till hänsynsmålen. För att 

klargöra hur kravställningen ska se ut krävs det mer forskning inom området. 
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Bilagor 
A. Systematisk metodik för livslängdsplanering av byggdelar enligt  

SS-ISO 15686-1 
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