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Sammanfattning 
I detta examensarbete behandlas en jämförelse mellan två olika material utifrån LCC för GC-broar. 
Dessa är stål och Delignified Densified Wood (DDW). 
 
Samhället är i behov av att utvecklas inom ett mer hållbart- och anpassad till klimatkraven. Detta 
innebär att det ställs krav på Trafikverket. Dessa krav innebär bland annat att byggnadsmaterial 
behöver utvecklas. Sverige har god tillgång till skog och träframtagning. Trafikverket bör nyttja mer 
av träets potential. Denna studie har därför gjorts för att bedöma DDW som är ett träbaserat material 
utifrån intervjuer och livscykelkostnadsanalys (LCC-analys).    
 
LCC är ett tillvägagångsätt för att få en totalbild över en produkts samtliga kostnader under dess 
livslängd. Det vill säga att för en bro bedöms kostnaderna från projektering till rivning. Syftet med 
LCC-analys är att hitta den mest lönsamma investeringskostnad som uppfyller dagens samhällskrav.  
  
DDW är framtagen av Forskare vid Marylands Universitet. Forskningen har observerat att obehandlat 
trä går att få lika starkt som stål. Processen innebär att ligninet avlägsnas och träet placeras i tryck 
under värme på cirka 100 C°. Detta leder till att cellulosafibrerna pressas samman och blir hårdare. 
Det resulterar förenklat sagt att träet blir mycket hårdare, tåligare och starkare och går att forma och 
böja. 

Resultatet av examensarbetet tyder på att DDW inte är lämpligt just nu som konstruktionsmaterial i 
utomhusklimat och inte är ekonomiskt lönsamt. DDW är vetenskapligt intressant och bör forskas 
vidare. I dagsläget rekommenderas inte DDW som GC-bromaterial. Trafikverket bör bygga mer GC-
broar av trä som passar väl som GC-bromaterial.  

 

Nyckelord: DDW, Delignified Densified Wood, DoU, Drift och underhåll, GC-bro, Gång och 
cykelbro, LCC, Livscykelkostnad, Trafikverket, TRV. 
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Abstract 
In this thesis a comparison is made between two different construction materials based on LCC for 
pedestrian and cycle bridges. These materials are steel and Delignified Densified Wood (DDW). 

Today´s society needs to develop with more sustainable and climate-friendly construction. This need 
imposes demands on the Swedish transport administration, e.g. that building materials need to be 
developed. One viable material for Sweden, since it has good access to forestry and wood production, 
is wood. The Swedish transport administration should use more of the potential of wood. This study 
therefore assesses DDW, which is a wood-based material, based on interviews and life cycle cost 
analysis (LCC-analysis). 

LCC is a way of getting a complete picture of a product's entire costs during its lifespan. In the case of 
a bridge, the costs are estimated from planning to demolition. The purpose of LCC analysis is to find 
the most profitable investment cost that meets today's social requirements. 

DDW is developed by researchers at Maryland University. Researchers have observed that natural 
wood can be as strong as steel. The process involves removing lignin and placing it under pressure at a 
temperature of about 100 ° C. This causes the cellulosic fibers to compress and become harder. This 
simply means that the wood becomes much harder, more durable and stronger, and can also shape and 
bend. 

The result of the thesis suggests that DDW is not suitable at present as construction material in 
outdoor climate and is not economically profitable. DDW is scientifically interesting and should be 
researched further. 

Keyword: DDW, Delignified Densified Wood, DoU, LCC, Life cycle cost, Operation and 
maintenance, Pedestrian and cycle bridges, Trafikverket, TRV. 
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Förord 
 
Detta arbete är ett examensarbete inom byggteknik och design med inriktning projektering, 
konstruktion och husbyggnad på högskoleningenjörsnivå vid Kungliga Tekniska högskolan. 
Examensarbetet består av 15 högskolepoäng och har utförts under vårterminen 2018.  
 
Arbetet ägde rum hos Trafikverket och därför vill vi tacka Thomas Dalmalm för möjligheten att kunna 
genomföra detta arbete. Vi tackar vidare vår handledare Paul Matell på Trafikverket för visat intresse 
och all handledning och stöd. Vi vill tacka vår akademiska handledare Magnus Helgeson på Kungliga 
Tekniska högskolan för all rådgivning och handledning. Vi vill även passa på att tacka alla som har 
varit inblandad i detta examensarbete på både Trafikverket och KTH.  
 
Vi inriktar speciellt tack till professorerna Magnus Wålinder och Lars Berglund på Kungliga Tekniska 
högskolan och aktörerna Martinsons och Moelven som har ställt upp på intervju vilket har varit som 
grund för detta examensarbete.  
 
Stockholm 2018-05-28 
 
Emran Ashna   Amir Dashti 
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Ordlista 
 
Cellulosa:  Beståendesdel hos växters cellväggar. 
 
Chaos:  Databas på Trafikverket. 
 
DDW:  Delignified Densified Wood och samma benämning för GC-bro. 
 
DoU:  Drift och underhåll. 
 
E-modul:  Elasticitetsmodul. 
 
Fuktkvot:  Förhållandet mellan ett materials fuktiga vikt och torra vikt. 
 
Förädla:  Förbättra. 
 
GC-bro:  Gång- och cykelbro. 
 
Hemicellulosa  En kolhydratgrupp som befinner sig i cellväggar hos växter. 
 
Hållfasthet:  Bärighet. 
 
LCC:  Livscykelkostnad. 
 
Legering:   Minst två grundämnen som binds ihop. 
 
Malm:  Kemisk förening som är förmögen på järn. 
 
MB:  Miljöbalken. 
 
Monolit:  En del av en konstruktion. 
 
Nanofibrer:  Fibrer i nano storlek. 
 
NS29:  Jämförelse bron i stål, vald från trafikverket. 
 
Nuvärdesmetoden:  Är en metod som tillämpats för att kalkylera en investerings lönsamhet. 
 
Omkostnader:  Inkluderar kostnader för etablering och avetablering på byggplats. 
 
PBL:  Plan- och bygglagen. 
 
RF:  Relativ Fuktighet. 
 
SEM:  Scanning Electron Microscopy. 
 
Slig:  En finkornig sand. 
 
Spännvidd:  Den totala längden mellan två stöd. 
 
TRV:  Trafikverket. 
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1 Inledning 
I detta kapitel introduceras examensarbetets ämne, bakgrund, syfte, frågeställning, målformulering och 
avgränsning.  

1.1 Bakgrund 
Dagens samhälle är i stort behov av att ständigt utvecklas inom ett mer hållbart byggande. Detta 
betyder bland annat att nya krav ställs. Det leder till att exempelvis byggnadsmaterial behöver 
utvecklas. Bygg- och anläggningsbranschen har stor inverkan på miljön och ekonomi vid tillverkning 
av insatsvaror. I Sverige byggs det mycket GC-broar av stål. Ur ett samhälls-, miljö och 
hållbarhetsperspektiv kan det vara bättre att bygga mer med trä. Sverige har en stor tillgång till skog 
och hållbart skogsbruk och därmed stor tillgång till träframtagning. Byggbranschen bör nyttja mer av 
träet potential (Kvint, 2016).  
 
Därför är det intressant för Trafikverket att hitta nya träbaserade konstruktionsmaterial som gör att det 
kan användas vid bebyggelse.  Det forskas ständigt på nya konstruktionsmaterial runt om i världen för 
att finna material med spännande mekaniska egenskaper. Limträ är ett slags träbaserad material som 
tillämpas vid konstruktion. Där ett antal lameller av trä är sammanlimmade som resulterar till ett starkt 
konstruktionsmaterial (Träguiden, 2017).  
 
Forskare vid Marylands Universitet har observerat att trä går att få lika starkt som stål. Materialet 
kallas för DDW i denna studie. Processen går ut på att ligninet hos det naturliga träet avlägsnas och 
utsätts för tryck och värme. Detta leder till att cellulosafibrerna pressas samman och blir hårdare. På så 
sätt försvinner hål och kvistar. Detta resulterar förenklat sagt att träet blir mycket hårdare, tåligare och 
starkare och går att forma och böja (Hu, 2018). DDW har spännande mekaniska egenskaper som har 
väckt intresse hos Trafikverket. 

1.2 Målformulering 
Målet med uppdraget är att ge en bättre förståelse för DDW. Det utvärderats för- och nackdelar vid 
projektering, konstruktion, tillverkning och underhåll av en GC-bro. Denna studie grundar sig på LCC 
och intervjuer.   

1.3  Syfte  
Syftet med denna studie är att analysera och bedöma DDW för Trafikverket. Det ska utvärderas om 
detta material kan användas som ett alternativ i framtidens GC-brokonstruktioner. Det sker en 
jämförelse med en befintlig GC-bro av stål Detta resultat ligger till grund för en bedömning om DDW 
kan ersätta det befintliga materialet i brokonstruktionen utifrån ett LCC-perspektiv. 

1.4 Frågeställningar 
 Är det möjligt att med Trafikverkets konstruktions- och underhållskrav bygga hel- eller del av 

en gång- och cykelbro av DDW? 
 Kan materialet DDW konkurrera med stål utifrån ett LCC-perspektiv?  

1.5 Avgränsningar  
 Fokus ligger på GC-broar. 
 Jämförelsen sker mellan två olika material, ett nytt och ett befintligt. 
 NS29 används som jämförelseobjekt av trafikverket som grund till jämförelsen. 
 En monolit tillsammans med stöd väljs ut av den befintliga bron NS29. 
 Vägbelysnings krav utesluts i rapporten. 
 Eventuell vinterväghållnings krav utesluts i rapporten.  
 Samhällskostnader för LCC utesluts i rapporten. 
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2 Metod 
I detta kapitel beskrivs de metoder som har använts för genomföring av examenarbetet.  

2.1 Informationsinsamling  
Kvantitativ informationsinsamling, där det sker intervjuer med professorer, beställare, kommun, 
trafikverket och näringslivet ligger till grund för denna studie. Gällande materialet DDW har kontakt 
med respektive professor varit nödvändigt. Dessutom har litteraturstudier och användning av databaser 
varit relevanta. Exempelvis Trafikverkets system för ritningar och tekniska beskrivningar för 
vägprojekt, Chaos. 

2.2 Litteraturstudiemetod  
I denna rapport har litteraturstudier utförts under hela arbetet. Genomgång av litteraturer, rapporter och 
artiklar har varit väsentliga. Dessa har granskats noga för att studera pålitligheten. Dessa underlag har 
varit ett viktigt grund till den teoretiska referensramen av material, broar och LCC.   

2.3 Intervjustudie  
För att uppnå ett resultat som kan anses trovärdigt har intervjuer genomförts med specialister inom 
ämnet. Företagen som har blivit intervjuade är Moelven och Martinsons.  Företagen arbetar inom 
träbroförsäljning och tillverkning i Sverige. Intervjuerna har genomförts med Chaudron Tjalling 
produktutvecklare för Moelven och Peter Jacobsson teknisk chef för Martinsons. På Kungliga 
Tekniska högskolan har intervjuer genomförts med professorerna Magnus Wålinder inom 
byggvetenskap och Lars Berglund inom biokomposit.  
 
Intervjuerna har varit grund till resultat, diskussion och rekommendationer. Intervjufrågorna har varit 
förbestämda. På grund av att många frågor inte har varit möjligt att besvara, har det resulterat till en 
öppen diskussion kring ämnet.  
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3 Nulägesbeskrivning 
I nulägesbeskrivningen redogörs en beskrivning över vad Trafikverket har till uppgift samt var 
examensarbetet ägde rum.  
 

3.1 Trafikverket 
Trafikverket är en statlig myndighet som inleddes april 2010. Trafikverket har cirka 6500 anställda 
som jobbar i sex olika regioner i Sverige. Verksamheten fokuserar på infrastrukturplanering av 
transportsystem för trafik och bebyggelse av statliga vägar och järnvägar samt ansvarar för dess drift 
och underhåll. Trafiken omfattar järnvägstrafik, vägtrafik, luftfart samt sjöfart (Trafikverket, 2017). 
 
Arbetet hos myndigheten skall leda till en hållbar, effektiv och lönsam planering och försörjning av 
transport, bebyggelse och infrastruktur för det svenska samhället. Enligt Plan- och bygglagen (PBL) 
och Miljöbalken (MB) skall Trafikverket skapa bas för planering. Visionen hos trafikverket är att 
”Alla ska komma fram smidigt, grönt och tryggt” (Trafikverket, 2018).  
 
Denna studie har genomförts i Trafikverkets kontor på Norrbackagatan 47. Kontoret är avsett för stora 
projekt över 4 miljarder kronor. Avdelningen stora projekt ansvarar för att genomföra Sveriges mest 
komplexa och största infrastrukturprojekt. Trafikverket är uppdelat i centrala funktioner och 
verksamhetsområden (Trafikverket, 2016).  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
  

Figur 3.1: Trafikverkets organisationsstruktur (Trafikverket, 2016). 
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4 Teoretisk referensram 
Detta kapital behandlar materialen stål, trä, DDW samt broars definition, teknisk beskrivning av NS29 
och begreppet LCC och dess användning.  Dessutom beskrivs Trafikverkets klimatmål och 
klimatlagen. 

4.1 Definition stål 
Stål är en legering som i största och viktigaste del består av grundämnet järn (Fe). En legering innebär 
att minst två grundämnen binds ihop. Där minst ett av grundämnena är metall, vilket gör att materialet 
får metallisk egenskap. Kol är det viktigaste legeringsämnet för stål och kolhalten bör vara högst 2 %. 
Kolhalten för konstruktionsstål bör understiga 0,8 %. Det är på grund av kolinnehållet som leder till att 
stålet kan härdas (Burström, 2007). 

4.1.1 Användningsområden för stål 
Användningsområden för stål är brett. Nedan följer en redovisning av några områden:  
 Byggnader: Stålbalkar, plåttak och armering. 
 Fordon: Bilar, tåg och cyklar.  
 Infrastruktur: Broar, högspännings och belysningsstolpar och järnvägar. 
 Industrier: Ledningsrör, maskiner och kranar (Burström, 2007).   

4.1.2 Stålframtagning 
I jorden utgörs 4,5 % av grundämnet järn. Ämnet består i huvuddel av kemiska föreningar. En kemisk 
förening innebär en sammansättning av två eller fler olika grundämnen. Med kemiska bindningar blir 
atomerna bundna till varandra.  Det centrala i stålframtagning är järnmalm. Malm är en kemisk 
förening. Malm är förmögen på järn som i sin tur gör det lönsamt att utvinna. I Sverige utnyttjas bara 
blodstensmalm (järnglans, FeO3) och svartmalm (magnetit, Fe3O4). Det finns diverse föreningar i 
malmerna. De föreningar som fosfor och svavelmineralerna är föreningar som inte föredras. Detta på 
grund av att en liten mängd av fosfor och svavel kan leda till att stålet får försämrade egenskaper 
(Burström, 2007).  

4.1.3 Masugn  
Vanligtvis består malm av mer än 40 % gråberg. Gråberg är bergart som inte innehåller malm. Detta 
innebär att malmen måste anrikas.  Malmen krossas och icke järnhaltiga delar tas bort. När denna 
process har skett, kallas det slutprodukten till slig och det är en finkornig sand.  Nästa steg i processen 
är att förädla sligen och detta sker i en masugn. Det är inte möjligt att lägga sligen direkt i masugnen 
eftersom de är för finkorniga. Det krävs därför att man sintrar sligen. Det vill säga att man värmer 
sligen under några minuter på en temperatur på 1250 C °. Detta gör att en större stycken fås som är 
redo att läggas in i en masugn. I masugnen sker reduktion, det vill säga att syret tas bort och malmen 
reduceras.  Koks och sinter matas uppifrån och i botten av masugnen blåses förvärmd luft in. Där 
luften strömmar in, smälter järnet och förs ner till botten av masugnen. Det gör att det frigörs 4 % av 
kolet när järnet och koksen kommer med kontakt med varandra. Slutprodukten från masugnen blir 
råjärn som motsvarar cirka 60 % av den svenska stålindustrin och resten kommer från skrot. Slutligen 
transporteras råjärnet till stålverket (Burström, 2007).   
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Figur 4.1: Masugn för framställning av råjärn (Burström, 2007).   

 

4.1.4  Färskning  
I stålverket blir flytande råjärnet till stål. Råjärn är sprött och innehåller kol, kisel och mangan. Detta 
gör att det inte är möjligt att använda direkt till valsning av exempelvis balkar. Detta innebär att en 
större del av råjärnet behöver tas bort. Det vill säga bland annat att reducera tillräckligt mycket kol och 
då blir järnet till stål. Hela denna process kallas för färskningsprocess (Burström, 2007). 
 
Råstålsproduktion kan ske i två olika processer. Det vill säga elektrostålprocesser och 
konverterprocesser. Ljusbågsugn är en typ av elektronstålprocess som används framför allt för skrot 
som blir till stål. Skrot är återvunnet stål. Processen går till genom att nedsmältning sker genom en 
ugn, där elektroder leder den kraftfulla strömmen i ugnen.  Detta bildar sedan ljusbågar. Slutligen 
delas det nedsmälta stålet upp i små stålämnen och valsas (Burström, 2007).  

 
Figur 4.2:Ljusbågsugn (Burström, 2007). 

 
LD-processen är en typ av konverterprocess. Uppifrån från konvertern blåses syrgas mot basytan och 
på detta sätt motverkas kväveupptagning. Då kvävet kan ha en skadlig påverkan på stålet. Denna typ 
av färskning tar cirka 15-30 minuter för 200-300 C °(Burström, 2007).   
  

 
Figur 4.3: Färskning i en LD-konverter (Burström, 2007)   
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4.1.5 Egenskaper 
Konstruktionsstålets primära egenskaper är nämligen segheten, hållfastheten och svetsbarheten 
(Burström, 2007).    
 
Fysikaliska egenskaper: 
 Värmeledningsförmåga: 60 W/m C° 
 Specifik värmekapacitet: 450 J/kg C° 
 Elasticitetsmodul: 210 GPa 
 Skjuvmodul: 81 GPa  
 Densitet: 7800 Kg/m (Åstedt, 2009) 

 

4.2 Trä 
Trä som material har en omfattande roll och plats inom byggnadstillverkning och används bland annat 
som stommaterial, beklädnad för golv och vägg, ställningar och formar. För att kunna säkerställa att 
trä från naturen kommer i användning i form av färdiga varor, måste det utsättas för flera processer. 
Detta processer berör och inverkar på träets kvalité. Av dessa processer kan sågning nämnas.  Med 
hjälp av nya metoder och framsteg har nya träprodukter tagits fram som vidare möjliggjort 
utvecklingen av trä användandet (Burström, 2007). 
 
Materialet trä delas i huvudsak i två kategorier så kallade snickerivirke och konstruktionsvirke. 
Sortering principen av dessa två kategorier bestäms med avseende på utseende och hållfasthet. 
Konstruktionsvirke sorteras efter hållfasthet och snickerivirke sorteras efter utseende (Burström, 
2007).  

4.2.1 Uppbyggnad 
En trädstam består av märg, ved och bark i ordning från insidan till utsidan (Burström, 2007). Figuren 
4.4 visar uppbyggnaden av en trädstam samt ingående delar.

 
Figur 4.4: Uppbyggnad och struktur av en trädstam (Träguiden, 2003). 

 
Barken indelas i sin tur i ytterbark och innerbark. Ytterbarken har som uppgift att skydda träet och är 
huvudsakligen uppbyggd av döda celler. Däremot är innerbarken uppbyggd av levande celler och har 
en styrande funktion för transporten av näringsämnen. Kambium är ett lager där tillväxten av träet 
inträffar och befinner sig mellan veden och barken. Kärlen genomför transporten av näringsämnen 
från rötterna. Transporten sker längsgående stammen med hjälp av trakeider och i sidled med hjälp av 
märgstrålar. Kärnan och splinten utgör tillsammans veden. Hos träd bildas kärnan först vid 30 års 
ålder (Burström, 2007).    
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Till skillnad från andra material är träets uppbyggnad unik. Träets egenskaper styrs av tre olika 
riktningar. Dessa riktningar är: 
 

1. Fiberriktningen 
2. Radiellriktningen 
3. Tangentiellriktningen (Burström, 2007). 
 

Alla dessa riktningar är vinkelräta i förhållande till varandra. Fiberriktningen sträcker sig längst med 
stammens växtriktning. Radiellriktningen är vinkelrät mot årsringarna samt fiberriktningen. 
Tangentiellriktningen är parallellt i förhållande till årsringarna och vinkelrät mot fiberriktningen. 
Dessa riktningar framgår tydligt i figur 4.4 (Burström, 2007). 

4.2.2 Egenskaperna hos trä 
Olika trätyper har naturligtvis varierande egenskaper. De faktorer som styr träets egenskaper är dels 
genetiska aspekter och dels förhållanden som råder under uppväxten. Nedan följer ett par egenskaper 
som har en väsentlig betydelse för användning av materialet.  
 Densitet 
 Hårdhet 
 Styvhet 
 Beständighet 
 Fuktupptagningsförmåga (Träguiden, 2017). 

4.2.3 Densitet 
Det finns flera olika definitioner för densitet som bland annat kompaktdensitet, rådensitet och 
torrdensitet. Densiteten som i huvudsak är oberoende av trätyp kallas kompaktdensitet. Det är med 
andra ord den torra densiteten av fiberväggen. Rådensitet är densiteten av ny nedfälld timmerstock och 
varierar mellan trätyp. Torrdensitet definierar den densitet som beräknas med hjälp av den absolut 
torra volymen och massan (Träguiden, 2017). 
 
Tabell 4.1: Redovisar densiteten för fyra olika trätyper vid fuktkvoten 12 % (Burström, 2007). 

Trätyp Densitet (kg/m3) 
Björk 630–670 
EK 680–750 
Furu 480–530 
Gran 390–480 
 

4.2.4 Hårdheten hos trä 
Begreppet hårdhet innebär förmågan att stå emot tryckningar från påfrestningar. Träs hårdhet styrs 
främst av fiberriktningen och densiteten hos materialet. Det finns två mätningsmetoder vid beräkning 
av hårdhetstalet hos trä. Dessa metoder är Janka och Brinell.   
 
Tabell 4.2: Hårdhetstal för några trätyper vid fuktkvoten 12 % (Burström, 2007). 

 Brinell Brinell Janka Janka 
Trätyp ändyta Längsyta ändyta Längsyta 
Björk - 2.2–2.7 460 420 
Ek 6.4–6.6 3.4–4.1 690–715 450 
Furu 4 1.9 300 250 
Gran 3.2 1.2 270–290 160–230 
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4.2.5 Beständighet 
Beständigheten hos materialet trä påverkas av flera huvudfaktorer. Dessa är angrepp av kemikalier, 
svampar, mikroorganismer, insekter och havsdjur. Trä har i helhet en god resistens mot kemikalier. 
Följder av kemiska angrepp är att cellulosa bryts ned av syror och salter och dessutom har alkaliska 
lösningar stor påverkan på lignin och hemicellulosa. Dessa angrepp betraktas som rimliga så länge 
pH-värdet på syra och alkaliska lösningar inte understiger 2 respektive överstiger 10 (Burström, 
2007). 
 
Angrepp av mikroorganismer betraktas som förstörande för trä. Genom att vissa krav och villkor 
uppfylls, skapas miljö där mikroorganismer kan existera och föröka sig. Dessa villkor är bland annat 
läglig temperatur, fuktinnehåll och syre. Brister i byggnadsverk och konstruktioner som byggfukt, 
bristande ventilation och kondensbildning i väggar leder till att dessa villkor skapas. Detta resultera i 
att träet småningom förstörs. Det är många arter som är inblandade i angreppet mot trä. Missfärgande 
svampar och rötsvampar är exempel på två viktiga grupper. Som missfärgande svampar kan 
mögelsvampar och blånadssvampar nämnas. Dessa svampar har inte någon avsevärd påverkan på 
träets hållfasthet. Till rötsvampar hör bland annat äkta hussvampen och vedmusslingen. Äkta 
hussvampen förstör cellulosamolekylerna med hjälp av egenproducerade enzymer och påverkar 
fiberväggarna. Bakteriell nedbrytning är även förekommande. Bakterierna orsakar röta. Aktinomyceter 
är exempel på en sådan grupp (Burström, 2007). 
 
Angrepp av insekter är dessutom förekommande. Husbock är farligast och förekommer främst i södra 
delen av landet. Trätyper som furu och gran är huvudoffren till husbocken (Burström, 2007).  
 
Solljuset har också sin påverkan på trä och angriper ligninet i ytan på grund av UV-strålningen. Endast 
ytan påverkas i detta fall och det påverkar inte hållfastheten avsevärt (Träguiden, 2017).  

4.2.6 Hållfastheten hos trä 
Materialet trä är anisotropisk, vilket innebär att hållfastheten och egenskaperna är varierar i olika 
riktningar som det framgår i tabell 4.3 (Träguiden, 2017).  
 
Tabell 4.3: Hållfastheten för Furu och Gran vid fuktkvoten 12 % (Träguiden, 2017). 

 Parallellt med Fiberriktning 
(MPa) 

Vinkelrät mot fiberriktning 
(MPa) 

Tryckhållfasthet 50 7 
Draghållfasthet 100 3 
skjuvhållfasthet 10 5 
 
Fuktinnehållet är avgörande när det gäller mekaniska egenskaper. Hållfastheten och styvheten 
påverkas av fuktkvoten. En låg fuktkvot leder till en hög styvhet och hållfasthet hos trä. Under 
fibermättnadspunkten ökar hållfastheten linjärt. Efteråt sker inte någon särskild förändring.  
Visade resultat från experiment tyder på att fuktkvoten påverkar belastningsriktningarna olika. Denna 
påverkan beaktas vid dimensionering. Dessutom har tiden då träet är belastad samband med 
mekaniska egenskaperna. Detta samband kan påvisas genom att studera exempelvis en träbjälke som 
belastas av en konstant last under en längre tid. Trots att lasten är konstant, böjer träet sig mer desto 
längre tiden går. Detta fenomen kallas krypning. Ett ökat fuktinnehåll resulterar i en ökad krypning. 
Skiftande fuktförhållande leder också till ökad krypning. Under fortsatt utsättning av dessa 
förutsättningar kommer träet slutligen att gå i brott (Träguiden, 2017). 
 

4.2.7 Deformation hos trä 
Hållfasthetsegenskaperna skiljer sig åt när det kommer till böjning, dragning och tryck. Trots dessa 
olikheter vid praktiska tillfälle går det att betrakta samma E-modul för samtliga fallen. E-modul står 
för elasticitetsmodul och redogör sambandet mellan spänning samt deformation. En ökad densitet 
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leder till en ökad E-modul och en ökad fuktkvot leder till en minskad E-modul. Ökad fuktkvot leder 
till ökad krypning som tidigare nämnts. E-modulen hos ett antal trätyper redovisas i tabell 4.4 
(Burström, 2007).  
 
 

Tabell 4.4: E-modul hos ett antal trätyper vid fuktkvoten 12 % (Burström, 2007). 

Träslag Parallellt fibrerna (MPa) Vinkelrät fibrerna (MPa) 
Björk 14 000 800 
Ek 11 500 1000 
Furu 11 000 460 
Gran 10 700 550 
 

4.2.8 Förekommande fel och störningar hos trävirke 
Nedan nämns ett antal störningar och fel som är vanligt förekommande hos trä. 
 

 Snedfibrighet: Betyder att fibrerna inte följer i växtriktningen. 
 Fiberstörningar: Betyder att formen samt uppbyggnaden hos fibrerna inte är normala. 
 Barkflag: Är en skada som uppstår vid avsöndring av skyddsämne. 
 Kvistar: Påverkar träets hållfasthet. 
 Sprickor: Är vanliga fenomen hos trävirke (Burström, 2007). 

 
 

4.3 DDW: Delignified Densified Wood 
I detta avsnitt tillkommer information från publicerade artikeln om DDW från tidskriften Nature. 
Artikeln har skrivits av forskare från Marylands University.  

4.3.1 Allmänt 
Trä har använts som konstruktionsmaterial i byggnadsverk i tusentals år. När det handlar om 
avancerade konstruktioner blir träet otillfredsställande på grund av materialets prestanda. Befintliga 
behandlingar följt av värme, ånga, ammoniak eller kallvalsning och sammanpressning leder till 
förändrade egenskaper och prestanda. Det kvarstår fortfarande brister hos träet. Icke fullständig 
sammanpressning och förhårdning leder till saknade stabilitet när det exempelvis handlar om fukt (Hu, 
2018). 
 
Med en utvecklad metod, har massivt trä kunnat bli förvandlad till ett material med högprestanda. 
Detta har resulterat i att styrkan, seghet och motståndet har ökat med cirka 10 gånger. Stabiliteten har 
också ökat hos materialet (Hu, 2018). 
 
Processen består i huvudsak av tvåsteg där ligninet och hemicellulosan avlägsnas först genom en 
kokningsprocess i en blandning bestående av natriumhydroxid (NaOH) och natriumsulfid (Na2SO3). 
Slutligen värmepressas träet samman, vilket resulterar i att cellväggarna bryts samman och en 
fullständig tätning sker. Metoden kan tillämpas för olika träslag. Denna två-stegs behandlingsmetod är 
universellt för olika träslag (Hu, 2018).  
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4.3.2 Produktframtagning 

Material och kemikalier: 
• Lindvirke, ek, poppel och Weymouthtall används för tillverkning av DDW.  

 
• Natriumhydroxid och natriumsulfid och avjoniserat vatten används för bearbetning av träet. 

 
 
Första steget i processen inkluderar nedsänkning av ett naturligt vedblock i en kokande vattenhaltig 
lösning av 2,5 M NaOH och 0,4 M Na2SO3 under 7 timmar. Träblocket placeras därefter i kokande 
avjoniserat vatten ett antal gånger för att avlägsna kemikalierna. Andra steget inkluderar att vedblocket 
pressas samman med en temperatur på 100° C under ett tryck av cirka 5 MPa under en dag. Detta 
resulterar i att träet blir hårt och leder till en tjockleksminskning på cirka 80 %. Det mesta av DDW 
består av välinriktade cellulosa-nanofibrer, vilket kraftigt ökar vätebindningsbildningen bland 
angränsande nanofibrer. Koktiden avgör mängden ligninavlägsning vid framtagning av DDW (Hu, 
2018). 
 

 
 

 
Figur 4.5: A) Omvandling av massivt trä efter behandlingsprocess, B) Jämförelse av hållfastheten 

mellan DDW och -stållegeringar.  (Hu, 2018). 
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4.3.3 Egenskaper hos DDW 
DDW visar en hög draghållfasthet på cirka 587 MPa, vilket är 11,5 gånger högre än draghållfasthet för 
det obehandlade naturliga träet. Under processen av varmpressning under 100 C ° förändras träets 
densitet, vilket resulterar till att det ökar med tre gånger i jämförelse med obehandlat trä. 
Böjhållfastheten hos DDW är 6- och 18 gånger högre än det för obehandlat trä längs- och vinkelrätt 
mot tillväxtriktningen (Hu, 2018). 

 

 

Figur4.6: Egenskaper (Hu, 2018). 

 
Figur 4.6 | Mekaniska egenskaper för DDW.  
a) Dragspänningsbelastningskurvor för obehandlat trä och DDW.  
b) Redovisning av draghållfasthet för obehandlat trä och DDW. 
c) Redovisning av draghållfasthet för obehandlat trä, DDW med andra polymerbaserade material.  
d) SEM.-bilder på ytan hos obehandlat trä.  
e) SEM.-bilder på ytan hos DDW 
f) Modell av deformation och fel process obehandlat trä.  
g) Modell för DDW med sju träarmaturer.  
h) Simulerade spänningsbelastningskurvor 
i) En 7,5-faldig ökning i styrka och brottsarbete som ett resultat av behandlingen (Hu, 2018). 
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4.3.4 Beständighet mot fukt 
DDW visar en god beständighet mot fukt. Vid 95 % relativ fuktighet (RF) under 128 timmar, har det 
visat att det DDW endast sväller med 8,4 % i tjocklek. Detta har resulterat till att draghållfastheten 
minskat till 493,1 ± 20,3 MPa. Det är fortfarande 10,6 gånger högre än det naturliga träet under samma 
förutsättning. Med hjälp av ytbehandling i form av målning går det att förbättra beständigheten mot 
fuktangrepp (Hu, 2018). 
 

4.4 Definition av broar 
En bro betraktas som del av en väg och har till uppgift att sammanlänka ett hinder. Dessutom 
förbinder bron två vägavsnitt (Vägverket, 2000). 
 
En konstruktion definieras som en bro då spännvidden hos konstruktionen överstiger två meter. 
Spännvidd innebär distansen mellan stöden för konstruktionen. Indelning samt kategorisering av broar 
sker efter en rad olika faktorer. 
 
Dessa är: 
 
 Material 
 Verkningssätt 
 Trafik som bron är till för att betjäna (vägverket, 1996) 

 
Indelning av broar med hänsyn till material sker enligt: 
 Betongbro 
 Stålbro 
 Aluminiumbro 
 Stenbro 
 Träbro 

 
Indelning av broar med hänsyn till verkningssätt sker enligt: 
 Balkbro 
 Fackverksbro 
 Plattrambro 
 Rörbro 
 Bågbro 
 Häng-snedkabelbro 
 Samverkansbro 

 
Indelning av broar med hänsyn till trafik sker enligt: 
 Järnvägs och spårvägsbro 
 Väg- och gatubro 
 GC-bro (Sundquist, 1995) 

4.4.1 Optimala broar  
Optimala broar skall medföra till minskade kostnader i samhället. Detta möjliggörs genom att broar 
konstrueras samt utformas efter de krav som samhället ställer.  
Det är viktigt att hänsyn till flera aspekter tas vid projektering samt planering av en brokonstruktion. 
Nedan följer de krav som ställs för en bro (Vägverket, 2000): 

 
 Beständighet 
 Trafiksäkerhet 
 Miljö 
 Estetik 
 Flexibilitet 
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 Robusthet 
 Optimal livslängd 
 Kostnadseffektivitet 
 Tillgänglighet och framkomlighet 
 Samhällsansvar 

 
 

 
Tabell 4.7: Figuren illustrerar en förenklad modell av optimal bro (Vägverket, 2000) 

4.5 Utformning och konstruktion av träbroar 

4.5.1 Allmänt 
Materialet trä har förmågan att modifieras. Många andra material har sina ursprung från trä på grund 
av träets mångfaldiga former och därför är lämpliga att använda inom byggkonstruktioner som broar. 
Träbalkar är raka i sitt ursprung. Detta är på grund av att tillväxten av trä sker vertikalt och rakt uppåt. 
Det kan förekomma faktorer som hindrar den raka tillväxten. Dessa faktorer är exempelvis vind, 
växter samt andra träd som tränger och stör tillväxtens riktning. E-modulen är också lika över 
tvärsnittet. En träbalk, belastad av en vertikal last utsätts för påkänningar av tryck och drag. Dessa 
påkänningar i under samt över kant av tvärsnittet är samma i stort sett. I fall, belastningen är större än 
vad balken klarar av går den i brott oberoende av kant (Samuelson, 2014). 
 
Träbroars prestanda och dess livslängd är enligt Martinsons träbroguide samma i jämförelse med broar 
utförda i andra material. Detta påstående avser både GC-broar samt broar avsätta för tungtrafik 
(Martinsons, 2012).  
 
I detta avsnitt behandlas tre huvudtyper av broar utförda i trä. 
 
Dessa brotyper är: 
 
 Fackverksbroar 
 Tvärspända broar 
 Balkbroar (Martinsons, 2012) 

4.5.2 Val av alternativa brotyper 
Egenskaperna hos brotyper är unika, vilket medför att varje brotyp är lämplig för en specifik lösning. 
Uppnå en önskad egenskap som exempelvis en viss spännvidd, kan broar utrustas med kompletterande 
bärverk som behandlas i avsnitt 4.5.4.  
 
 
 
 
Faktorer som styr valet av bro typ är: 
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 Spännvidd 
 Användningsområde 
 Utformning 

4.5.3 Dimensionering av broar  
Kontroll av hållfasthet, nedböjning samt svängningsegenskaper är nödvändiga för GC-broar.  
Nedböjningen skall inte överskrida 0,25 % av spännvidden. Egen frekvens skall överstiga 3,5 Hz 
alternativt vertikalacceleration skall underskrida 0,5 m/s2 när det gäller svängning. GC-broar skall 
dimensioneras så att de klarar av en trafiklast på 4kN/m2 eller servicefordon på 120 kN, 
(axlar: 80 kN +40 kN). Figur 4.8 nedan visar en förtydligande modell över lämpliga spännvidder för 
olika broplattor (Martinsons, 2012). 
 

 
Figur 4.8: Lämpliga spännviddsområde i meter för olika broplattor (Martinsons, 2012). 

4.5.4 Kompletterande bärverk 
Bärverk även så kallade primärbärverket tillämpas vid längre spännvidder alternativt för att begränsa 
bygghöjden. Vid optimering av konstruktionerna samt möjligheten att passa in i en viss miljö, utförs 
bärverket på varierande sätt enligt figurerna nedan. 
 
 
   
  

 
 
 
   

 
Figur 4.11: Snedstagsbroar (Träguiden, 2003). 

Figur 4.9 visar en hängverksbro, där hängverket möjliggör en längre spännvidd samt mindre bygghöjd. 
Figur 4.10 visar en bågbro, där en överliggande båge möjliggör ännu längre spännvidd.  
Figur 4.11 visar en snedstagsbro, där broplatta hänger i snedstag som ytterligare tillåter längre 
spännvidder (Martinsons, 2012). 

Figur 4.9: Hängverksbro (Martinsons, 
2012). 

Figur 4.10: Bågbroar (Martinsons, 
2012). 
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4.5.5 Fackverksbro 
Den bärande delen av bron utgörs av limträ i under- och överram, trycksträvor och dragstag av stål. 
Dessa typer av broar tillämpas vid spännvidder mellan 17 till 30 meter. Tekniska livslängden 
uppskattas till 40 år. Farbanan är gjord av slitplank liggande på syllar alternativt tätskikt tillsammans 
med asfaltbeläggning (Martinsons, 2012). 
 
 
 
 

 
Figur 4.12: Fackverksbro samt ingående delar (Martinsons, 2012). 

  
  
                                                                

 
 

 
 

 

 
 

Figur 4.13: Tvärsektion av en fackverksbro (Martinsons, 2012). 
 

4.5.5 Balkbro 
Den bärande delen av bron består av limträbalkar ihop med slitplankor som antingen är tvärgående 
eller längsgående. Den tekniska livslängden uppskattas till 40 år. Farbanan utförs av grus, gallerdurk 
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eller trä. Bredden på balkbroar är mellan 2 till 4,5 meter beroende på ytlasten samt hänsyn till 
renhållningsfordon (Martinsons, 2012).  
 
 
 
 
 
 

 
Figur 4.14: Balkbro med ingående delar (Martinsons, 2012). 

 

4.5.6 Tvärspända broar 
Dessa typer av broar är vanligtvis förekommande både för GC-broar samt vägbroar. Tvärspända broar 
delas ytterligare i tre broar så kallade: 
 
 Plattbroar 
 Lådbalksbroar 
 T-balkbroar (Martinsons, 2012) 

 
Beläggningen utförs av grus eller asfalt. Tvärspända broar möjliggör breda och långa konstruktioner. 
Lådbalksbroar och T-balkbroar tillämpas vid längre spännvidder och vid varje stöd skall dessa broar 
skarvas. Tjockleken hos plattan ökar samtidigt som material sparas vilket är en fördel när det kommer 
till vikten samt ekonomiska aspekter (Martinsons, 2012). 
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Figur 4.16: Tvärspändbro med ingående delar (Martinsons, 2012). 

4.6 NS29 GC-bro 

4.6.1 Allmän beskrivning av bron 
Ns29 är benämningen på en GC-bro som är upphandlad av projekt Norra länken (Trafikverket) som 
totalentreprenad. Veidekke vann upphandlingen och ELU är konstruktör. Den nya stålbron ansluter till 
en tidigare vägbro av betong. Bron går över stambanan vid Norra Stationsgatan i Stockholm och 
ansluter till Terminalvägen och Pampaslänken i Solna (ELU, 2017). 
  

 
Figur 4.17: Elevation av GC-bro NS29 upphandlat av projekt Norra länken (ELU,2017)  

Denna GC-bro har stora nivåskillnader, vilket framgår av figur 4.17. Bron är uppställd på 6 stöd.  Från 
Stöd 1 till 4 består GC-bron av en balkbro. Från stöd 4 till 6 består GC-bron av en balkbro i 2 
våningar. Mellan stöd 6 och den befintliga bron består av en plattbro. NS29 är dimensionerad och 
utformad enligt Trafikverket krav och normer, TRVK 11 med supplement 1. Beräkningar av bron 
utförs enligt säkerhetsklass 3. Den tekniska livslängden för bron är 40 år (ELU, 2017) 

4.6.2 Vald monolit av bron 
Fokus ligger inte på att undersöka hela brokonstruktionen då NS29 är mer komplex GC-bro jämfört 
med andra typiska GC-broar. Avgränsningen av konstruktionen är att betrakta mellan stöd 1 och 2 se 
figur 4.20. Den valda konstruktionen ska illustrera en GC-bro som är uppställd på två stöd. Detta ska 
leda till en tydligare jämförelse med DDW ur ett LCC-perspektiv i resultatet. 
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Monoliten har en spännvidd på 20 meter och bredden har ett totalt mått på fem meter. Två meter är till 
för gång bredden och tre meter för cykelbredden. (ELU, 2017).   
 
Se figur 4.18 för en åskådlig bild över NS29 elevation och figur 4.19 elevation från tvärsektion. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 4.19: Tvärsektion av vald monolit (ELU, 2017) 

Farbanan består av prefabricerade betongplattor som har dimensionen 2500x5000x100 mm.  
Betongskvalitet är C35/45 samt exponeringsklass XD1/XF4. Den byggnadsdelen för stålbron med 
tillhörande ståltyp, profil, kvalité, dimension samt mängd framgår i bilaga 13. 

4.7 Livscykelkostnad (LCC)  

4.7.1 Metod 
Livscykelkostnad är ett tillvägagångsätt för att få en översikt för samtliga kostnader samt att få en 
kostnadsbedömning under viss tidsperiod. Det vill säga för en GC-bro innebär det från projektering till 
rivning. Syftet med en LCC-analys är att finna bästa möjliga produkt med lägsta investeringskostnad 
som uppfyller dagens samhällskrav. LCC kan uppdelas upp på flera sätt för analys. För en bro 
uppdelas kostnadsanalysen i tre kategorier. Det vill säga ägarkostnad, användarkostnad och 
samhällskostnad enligt figur 4.20. Ägarkostnad innebär att ägaren investerar och därefter underhåller 
produkten under viss tidsperiod. Användarkostnad innebär kostnader som påverkar användarna. Till 
exempel användarna utnyttjar produkten men påverkas av kostnader på grund av att produkten inte 
fungerar till hundra procent. Samhällskostnad är kostnader som samhället tvingas stå för.  Det kan 
vara på grund av miljöpåverkan som produkten ställer till eller om den framkallar olyckor. LCC-
modeller används i flera olika skeden bland annat planering, projektering, upphandling och förvaltning 
(Sundquist och Karoumi, 2012). I följande avsnitt beskrivs dessa begrepp mer ingående. 
 
 
 

Figur 4.18 Vald monolit av NS29 (ELU, 2017) 
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Figur 4.20: LCC struktur (Salokangas, 2013) 

4.7.2 Ägarkostnader 
Ägarkostnader för en bro anses vara investeringskostnader, underhållskostnader och 
rivningskostnader. Investeringskostnader räknas som planering, projektering och produktionen. Drift 
och underhållskostnader är kostnader för att hålla bron i god standard, till exempel reparations- och 
inspektionskostnader. Rivningskostnader är den kostnaden för att avlägsna produkten. Dessa kostnader 
beräknas med hjälp av ekvation 4.1 (Sundquist och Karoumi, 2012). 
 
Ekvation för direkta kostnader     𝐶𝐶𝐷𝐷𝐷𝐷 = 𝐶𝐶𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼 + 𝐶𝐶𝑈𝑈𝐼𝐼𝑈𝑈𝐼𝐼𝐼𝐼ℎå𝑙𝑙𝑙𝑙 + 𝐶𝐶𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼 
Ekvation 4.1 

4.7.3 Användarkostnader 
Användarkostnader innebär kostnader som berör användarna när produkten utnyttjas. Ifall produkten 
inte fungerar som den skall uppstår det kostnader för att få produkten i ursprungligt skick. Exempelvis 
om GC-bron vid reparation där gående behöver ta en omväg som leder till att personen blir sen till 
arbetet eller till sin leverans. Med LCC-ekvationen 4.2 beräknas livscykelkostnaden som gäller för 
förseningar för den som brukar produkten (Sundquist och Karoumi, 2012).  



23 
 

𝐿𝐿𝐶𝐶𝐶𝐶𝐹𝐹ö𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼 = �(
𝑆𝑆
𝑣𝑣𝐼𝐼
−
𝑆𝑆
𝑣𝑣𝐼𝐼

𝑇𝑇

𝐼𝐼=0

)Å𝐷𝐷𝑇𝑇𝐼𝐼 ∗ 𝑁𝑁𝐼𝐼(𝑝𝑝𝑙𝑙𝑤𝑤𝐿𝐿 + (1 − 𝑝𝑝𝐿𝐿)𝑤𝑤𝐷𝐷)
1

(1 + 𝑟𝑟)𝐼𝐼 

  𝐿𝐿𝐶𝐶𝐶𝐶𝐹𝐹ö𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼: 𝐴𝐴𝐴𝐴𝑣𝑣ä𝐴𝐴𝑛𝑛𝑛𝑛𝑟𝑟𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝐴𝐴𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑟𝑟 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑛𝑛 𝑓𝑓ö𝑟𝑟𝑛𝑛𝑛𝑛𝐴𝐴𝑟𝑟𝐴𝐴𝑝𝑝 
 
T: Förväntad livslängd 
t: Tiden i år 
S: Sträckan som är drabbad 
vr: Reducerade hastigheten 
vn: Normal hastighet 
ÅDTt: Genomsnittlig daglig trafik, mätt i antal bil vid tiden t 
N: Antal dagar av vägarbete vid tiden t 
PL: Timkostnaden vinstinriktad trafik 
wL: timkostnaden vinstinriktad trafik 
w: Timkostnaden personbilar 
r: Kalkylräntan 
 
Ekvation 4.2 

4.7.4 Samhällskostnader  
Samhällskostnader är kostnader som samhället tvingas betala på grund av miljöingripande, olyckor 
och dödsfall på grund av bron (Sundquist och Karoumi, 2012). Detta avgränsas i denna rapport 
eftersom det aldrig har byggs en bro med DDW och NS29 är inte i drift vilket kan leda till en orimligt 
antagande. 

4.7.5 Livscykel för bro 
Från figur 4.21 går det att se ett förenklat schematiskt exempel på ett diagram. Där vertikala-axeln 
redovisar kostnader och intäkter i kronor och horisontella-axeln redovisar tiden. Horisontal-axeln är 
livscykeln för bron där det sker under tiden för investeringskostnader, reparationskostnader, 
underhåll/inspektionskostnader och rivningskostnader.  Broar har inte direkta intäkter utan det som 
räknas är nyttan för trafiken och samhället (Trafikverket, 1999). 

 
Figur 4.21:Schematisk bild över en livscykel för broar (Trafikverket, 1999). 

4.7.6 Ekvation för livslängdskostnad  
Produktens livslängdskostnader beräknas med LCC-ekvationen 4.3 och kallas nuvärdesmetoden. Där 
samtliga kostnader från ekvation 4.1 konverteras till nuvärde och därefter adderas alla års nuvärde till 
ett sammanlagt LCC-resultat (Sundquist och Karoumi, 2012).  
 
                                                                       LCC: Nuvärdet av livscykelkostnad 
                                                                       n: Det specifika året vid kostnad 
    𝐿𝐿𝐶𝐶𝐶𝐶 = ∑ 𝐶𝐶𝑛𝑛

(1+𝑝𝑝)𝑛𝑛
𝐿𝐿
𝐼𝐼=0                               Cn: Summan av alla kostnader vid det året 

                                                                       p: Kalkylräntan 
Ekvation 4.3                                                  L: Livslängd                                                    
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4.7.7 Kalkylränta 
Kalkylränta är en räntesats som visar med hjälp av beräkningar framtida avkastningar, det vill säga 
vinsten. Kalkylräntan och kalkylperioden styr tillsammans resultatet. Beroende om kapitalvärdet ska 
beräknas som löpande eller fast bestäms då om kalkylräntan kan vara real eller nominell. Normalt 
redovisas kalkylräntan som realränta och med hjälp av ekvationen 4.4 kalkyleras det fram. 
Trafikverket rekommenderar en fast kalkylränta på 4 % för broar när kostnaderna är lägre än en 
miljard (Lilliehorn, Sandsten och Levin, 2008).  
 

 
 
      𝑝𝑝 = 𝑝𝑝𝐿𝐿𝐿𝐿−𝑝𝑝𝑖𝑖−𝑝𝑝𝑐𝑐

1+𝑝𝑝𝑖𝑖
                  p: Kalkylränta 

                                                  pLL: Nominell kalkylränta 
                                                  pi: Inflation 
                                                  pc: Negativ eller positiv påverkan i nyttjande av konstruktion 
 
Ekvation 4.4          

4.8 Underhåll av broar  

4.8.1 Allmänt 
Underhåll är nödvändigt för att klara funktionerna under brons livslängd. Trafiken, 
vinterväghållningen samt smuts sliter bron och påverkar konstruktionsmaterial.   
Det finns olika typer av underhåll beroende på typen av bron samt den påfrestning som inverkar på 
bron. Dessa olika underhåll redovisas mer ingående följande avsnitt. 

4.8.2 Förebyggande 
Denna typ av underhåll är till för att i god tid, ta reda på fel och brister som kan leda till allvarliga 
konsekvenser och åtgärda dem. Förebyggande underhåll indelas i två olika kategorier, kallade 
basunderhåll och förebyggande underhåll. Basunderhåll är krav och skall genomföras medan övrigt 
förebyggande underhåll inte är krav och kan förhandlas vid behov. Förebyggande underhåll är 
exempelvis tvättning av kantbalkar, utbyte av asfalt och tätskikt, målning av stålkonstruktioner samt 
förstärkning och utbyte av bärande konstruktionsdelar (Silfwerbrand & Sundquist, 2001).  

4.8.3 Avhjälpande  
Denna typ av underhåll innebär att fel och brister har uppkommit efter utfört förebyggande underhåll. 
Avhjälpande underhåll innefattar utbyte och reparation av komponenter. Avhjälpande underhåll 
indelas i två olika kategorier så kallade den akuta åtgärd samt avhjälpande underhåll. De akuta 
åtgärderna medför att felet genast skall åtgärdas. Avhjälpande underhåll kan genomföras i efterhand. 
Avhjälpande underhåll är exempelvis lagningar av rost- och betongkonstruktioner, ersättning och 
utbyte av skyddsräcken (Silfwerbrand & Sundquist, 2001).  

4.8.4 Tillståndskontrollbaserat  
Materialens kondition kontrolleras regelbundet. Om en försvagning eller brist uppkommer, skall de 
åtgärder som behövs utföras. Kontrollen i sig betraktas som ett förebyggande underhåll medan 
åtgärderna betraktas som både avhjälpande och förebyggande underhåll (Silfwerbrand & Sundquist, 
2001).  
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4.9 Olika typ av inspektion 

4.9.1 Inspektion 
Inspektioner genomförs på broar kontinuerligt och systematisk för att säkerhetsställa och kontrollera 
dess funktionella och fysiska läge. Detta kommer i senare skede att vara underlag för reparation och 
åtgärder för att uppfylla krav de som ställs på lång och kort period på dagens broar. Det finns olika 
typer av inspektioner som huvudinspektion, allmän inspektion, översiktlig inspektion och särskild 
inspektion (Trafikverket, 2014).  

4.9.2 Översiktlig inspektion 
Denna inspektions utförs minst ett tillfälle per år. Inspektionen görs av underhållsentreprenör där de 
ska verifiera att alla krav är uppfyllda. Det vill säga upptäcka brister och sedan bedöma dessa brister. 
De skall kontrollera att brister har åtgärdats (Trafikverket, 2014). 

4.9.3 Huvudinspektion 
Inspektionen genomförs en gång vart sjätte år. Inspektionen skall utföras på handnära håll och 
konstruktionsdelarna undersöks mer ingående. Syftet är att granska brons brister som påverkar 
funktion och trafiksäkerhet. Inspektionen ska även kontrollera brister som inte har åtgärdats. 
Kontrollen ska säkerhetsställa att kraven är uppfyllda (Trafikverket, 2014). 

4.9.4 Allmän inspektion    
Syftet med allmän inspektion är att kontrollera skador som den tidigare inspektionen fastställt och 
skador som påverkar bros bärighet och trafiksäkerhet. Samt bedöma dessa skador och även nya skador 
som upptäcks under kontrollen. Inspektionen utförs när det behövs efter att genomförd 
huvudinspektion har fastställt. Kontrollen ska säkerhetsställa att kraven är uppfyllda (Trafikverket, 
2014).  

4.9.5 Särskild inspektion 
Inspektionen görs av en enskild konstruktionsdel som behöver utredning eller specialister. Detta görs 
för att närmare undersöka de tidigare inspektionerna som har fastställts (Trafikverket, 2014).  

  

4.10 Trafikverkets miljömål och klimatlagen  
Trafikverket arbetar för en långsiktig klimatförbättring. Målet är att klimatpåverkan skall minskas med 
30 % från byggande och DoU av infrastrukturen till år 2025. Klimatkrav på leverantörer har sedan 
2016 börjat ställas för investering och underhållsprojekt. Kraven berör klimatpåverkan vid byggnation, 
material och framtida underhåll. Trafikverket tillämpar olika verktyg vid beräkning av klimatpåverkan 
vid investeringsprocesser. Klimatkalkyl är en av det viktigare verktyget vid beräkning av 
energianvändning och klimatbelastning (Trafikverket, 2018). 
 
Den nya klimatlagen har trädets i kraft första januari 2018. Klimatlagen innebär att en 
klimatredovisning i budgetproposition skall redogöras årligen av regering. En handlingsplan skall 
upprättas och redovisa hur klimatmålen skall åstadkomma (Regeringskansliet, 2018).  

 

 

 

 
 



26 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



27 
 

5 Genomförandet 

5.1 Rapportens upplägg och struktur  
Rapportstrukturen skall ge förståelse över vad rapporten handlar om.  I teoretiska referensramen 
beskrivs den teoretiska bakgrunden för bromaterial, LCC-analys, teknisk beskrivning av stålbron 
NS29 samt träbroar. Denna struktur underlättar för mottagaren att förstå resultatet i studien som i 
huvudsak har genomförts genom intervjuer. Intervjuerna är baserade på respons från ledande aktörer 
och professorer. 
 
Intervjuerna skall leda till ett genomförande av resultat, diskussion och slutsatser. DDW är ett nytt 
material. Det har inte tillämpas i verkligheten som konstruktionsmaterial. Detta leder till att respons 
från professorerna och aktörerna är av väsentligt betydelse för denna rapport.  
 
Svar från respondenterna skall leda till tydliga svar till frågeställningar i rapporten. 
Resultatet överväger LCC-analyser, genomförda för gång och cykelbroar byggd av stål samt DDW. 
Den kalkyl som har använts för att beräkna nuvärdeskostnaderna är en generell kalkyl från 
upphandling myndigheten. LCC-kalkylen ger en översiktlig bild över samtliga kostnader under 
produktens livslängd.   
 
Målet med arbetet är att visa om det är möjligt att bygga GC-broar med DDW och om detta är 
kostnadseffektivt. Kostnadseffektiviteten inkluderar allt från projektering till avveckling.  
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6 Resultat 
Kapitlet redovisar resultat från intervjuerna samt LCC-resultat. Den redovisade LCC-resultatet berör 
NS29 samt DDW. Resultatet för GC-bron NS29 är baserad på Trafikverkets interna data. Resultat för 
GC-bron i DDW är baserad på intervjudata och antaganden. 

6.1.1 Intervjuresultat  
Genomförda intervjuer med Berglund och Wålinder har resulterat till likvärdig bedömning av DDW. 
Materialet DDW ligger fortfarande under forskningsstadiet och saknar tillräcklig med data för att 
kunna användas som konstruktionsmaterial för GC-broar. Resultatet är att egenskaperna hos DDW 
inte är permanenta under en längre tid i utomhusklimat. Detta är på grund av att labbtesterna inte har 
utförts under rätt klimatförutsättningar. Den maximala uppfuktning och uttorkning för DDW i 
utomhusklimat har inte testats.  
 
Enligt Wålinder kan DDW användas i små volymer men detta är inte intressant för byggsektorn. 
Tillverkningen av DDW kostar mer att tillverka industriellt. Detta är på grund av att tillverkningen 
innebär batchproduktion. Det vill säga att produktionen inte är i rörelse och stannar för varje process 
till skillnad från en generell ståltillverkning. Produktion av DDW i större mängder är inte möjligt på 
grund av den stora energin som går åt tillverkningen enligt professorerna. Den uppskattade 
tillverkningskostnaden för DDW är minst 10 gånger högre i jämförelse med generell total tillverkning 
av stål för broar enligt Wålinder. Denna uppskattade kostnad har tillämpats vid beräkning av LCC.  
 
Aktörerna anser att det är svårt att bedöma DDW i dagsläget som konstruktionsmaterial för GC-broar. 
Aktörerna är eniga om att produktionskostnaderna blir för höga. Produktionen bedöms även 
energikrävande.    

6.2 LCC-resultat 
I detta avsnitt redogörs enskilda kostnader för LCC. Dessa kostnader är investeringskostnader, DoU-
kostnader, inspektionskostnader och rivningskostnader. Varje kostnad beräknas separat för att 
tydliggöra det slutliga LCC-resultatet.  
 

6.2.1 Investeringskostnader för NS29           
Investeringskostnaderna inkluderar projektering-, produktion- och omkostnader. Produktionen indelas 
i materialinköp, tillverkning, montering, mark- och betongarbete. Omkostnader indelas i etablering 
och avetablering. Siffrorna i tabell 6.1 har tagits fram genom entreprenadens betalningsplan enligt 
bilaga 10. Kostnaderna har uppskattats från betalningsplanen så att det endast berör den valda 
monoliten av NS29. Genom att beräkna om samtliga kostnader till per meter har kostnaderna till valda 
monoliten tagits fram. Kostnaden för stöden har beräknats per styck, se bilaga 10. Monoliten har en 
total längd på 20 meter och en bredd på 5 meter. 
Tabell 6.1: Investeringskostnader, NS29 

Investeringskostnader 

Projektering 

Projektering 46 122 kr 

Projektering stål-fack  143 032 kr 

Projektering Betong-stöd  145 539 kr  

Produktion  

Materialköp 1 010 164 kr 
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6.2.2 Inspektioner 
Priset för inspektioner redovisas i tabell 6.2. Beroende på typ av bro och vilken leverantör av tjänst, 
varierar priser för inspektioner. Priserna är varierande och har uppskattats med hjälp av J 
brounderhållsplanering region öst i Trafikverket (Severinsson, 2018).  
 

Tabell 6.2: Inspektionskostnader, NS29 

Typ av inspektion Tidsintervall 

(år) 

Pris (kr) 

Översiktlig inspektion 1 4000 

Allmän inspektion 3 8000 

Huvudinspektion 6 6 500 

Särskild inspektion Vid behov - 

 

6.2.3 Drift och Underhåll  
Underhåll för NS29 har antagits, då denna bro inte är i drift. Tidsintervallet för underhållstyp är för 
rostfritt stål.  I tabell 6.3 framgår varje enskild underhållstyp samt priset i kr/enhet antingen i 
kvadratmeter eller per styck (Karoumi, 2015).  

Tabell 6.3: Underhållskostnader, NS29 

Underhåll 

 

 

Tidsintervall 

rostfritt stål 

(år) 

Pris 

(kr/enhet) 

 

Enhet 

 

Rengöring vägsalt och 

vinterväghållning 

1 250 m2 

Rengöring växlighet 5 7000 st. 

Rengöring dräneringssystem 1 5000 st. 

Tillverkning stål-fack  455 269 kr 

Montering stål-fack  202 033 kr 

Markarbete betong-stöd  507 177 kr 

Inköp armering  329 419 kr 

Bottenplatta  197 366 kr 

Pelare stöd  301 198 kr 

Omkostnader 

Etablering 42 467 kr 

Avetablering 28 724 kr 

Summa 3 408 510 kr 
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Ommålning stålkonstruktion 0 2000 m2 

Ommålning räcke 0 1200 m 

Justering slitlager 5 550 m2 

Mindre reparationer och 

ommålning 

20 7100 st. 

Byte tätskikt  40 1650 m2 

byte slitlager 10 700 m2 

6.2.4 Kostnader för rivning  
Kostnaden för rivning styrs av storleken på bron. Denna kostnad tillkommer då bron tas ur bruk. Priset 
uppskattas per kvadratmeter med hjälp av brounderhållsplanering region öst i Trafikverket 
(Severinsson, 2018). 

Tabell 6.4: Rivningskostnader, NS29 

Rivning och sluthantering 

livslängd 40 år 

kostnad per m2 1 000 kr 

Area 100 m2 

Total kostnad 100 000 kr 

 

6.2.5 Totala kostnaden 
Figur 6.1 visar den totalkostnaden för NS29 med livslängden 40 år.  

                                  
Figur 6.1: Samtliga kostnader för NS29. 
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6.2.6 LCC-resultat med kalkylränta på 4 % 
Figur 6.2 visar den totala nuvärdeskostnaden för NS29 med livslängden 40 år.  

 
Figur 6.2: Samtliga nuvärdeskostnader för NS29. 

 

6.3 Resultat DDW 

6.3.1 Investeringskostnader för DDW          
DDW i detta fall skall illustrera en GC-bro som är uppbyggd på samma sätt som GC-bron NS29. Enda 
skillnaden är att stålet är utbytt mot DDW. Dimensionerna för DDW har uppskattas med hjälp av en 
referensbro av limträ. Se bilaga 11. Denna bro har en total längd på 22 meter och en bredd på 5 meter.  

Investeringskostnaderna inkluderar projektering-, produktion- och omkostnader. Produktionen indelas 
i materialinköp, tillverkning, montering, mark- och betongarbete. Omkostnader indelas i etablering 
och avetablering.  Siffrorna i tabell 6.5 har tagits fram genom antaganden och uppskattningar baserad 
på intervjuer och betalningsplan för NS29. Projekteringskostnader, betongarbeten och omkostnader 
antas vara samma som NS29. För att få fram materialkostnaden för DDW användes konstruktionsvirke 
av gran.  Priset för detta ligger på 42 kr/m med dimensionerna 45x220 och hållfasthetsklassen C24 
(XL bygg, 2018). Priset för materialinköp uppskattades fram med hjälp av en referensbro av limträ. 
Där användes bronsvolym i förhållande till k-virkes dimension. Tillverkningskostnaden för DDW har 
tagits fram genom att multiplicera stålets tillverkningskostnad för NS29 med 10. Då uppbyggnaden av 
bron är detsamma. 
 

 
Tabell 6.5: Investeringskostnad, DWW 

Investeringskostnader 
Projektering 

Projektering 46 122 kr 

Projektering DDW  143 032 kr 

Projektering Betong-stöd  145 539 kr  
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Produktion  

Materialköp  320 000 kr 

Tillverkning DDW  4 553 000 kr 

Montering DDW  202 033 kr 

Markarbete betong-stöd  507 177 kr 

Inköp armering  329 419 kr 

Bottenplatta  197 366 kr 

Pelare stöd  301 198 kr 

Omkostnader 

Etablering 42 467 kr 

Avetablering 28 724 kr 

Summa 6 816 077 kr 

 

6.3.2 Inspektioner 
Priset för inspektioner redovisas i tabell 6.6. Beroende på typ av bro och vilken leverantör av tjänst, 
varierar priser för inspektioner. Priserna är varierande och har uppskattats med hjälp av 
brounderhållsplanering region öst i Trafikverket (Severinsson, 2018). Det som skiljer sig i tabell 6.6 är 
att tidsintervallen för huvudinspektionen antas ligga på 3 år på grund av DDW har aldrig inspekterats 
tidigare.    
 
Tabell 6.6: Inspektionskostnader, DDW 

Typ av inspektion Tidsintervall 

(år) 

Pris (kr) 

Översiktlig inspektion 1 4000 

Allmän inspektion 2 8000 

Huvudinspektion 3 6 500 

Särskild inspektion Vid behov - 

6.3.3 Drift och Underhåll  
Underhåll för DDW har antagits för att den aldrig har konstruerats. I tabell 6.7 framgår varje enskild 
underhållstyp samt priset i kr/enhet antingen i kvadratmeter eller per styck.  

Tabell 6.7: Underhållskostnad, DDW 

Underhåll 

 

 

Tidsintervall 

DDW (år) 

Pris 

(kr/enhet) 

 

Enhet 

 

Rengöring och vinterväghållning 1 250 m2 

Rengöring växlighet 5 7000 st. 
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Rengöring dräneringssystem 1 5000 st. 

Justering slitlager 5 550 m2 

Mindre reparationer och 

ommålning 

20 7100 st. 

Byte tätskikt  40 1650 m2 

byte slitlager 10 700 m2 

 

6.3.4 Kostnader för rivning  
Kostnaden för rivning styrs av storleken på bron. Denna kostnad tillkommer då bron tas ur bruk. Priset 
uppskattas per kvadratmeter enligt tabell 6.8 (Severinsson, 2018).  
 

 
 
 
Tabell 6.8:Rivningskostnad, DDW 

Rivning och sluthantering 

livslängd 40 år 

kostnad per m2 1 000 kr 

Area  110 m2 

Total kostnad 110 000 kr 

 

6.3.5 Totala kostnaden  
Figur 6.3 visar den totalkostnaden för DDW med livslängden 40 år.  
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Figur 6.3: Samtliga kostnader för DDW. 

6.3.6 LCC-resultat med kalkylränta på 4 % 
Figur 6.4 visar den totala nuvärdeskostnaden för DDW med livslängden 40 år.  

 

Figur 6.4: Samtliga nuvärdeskostnader för DDW. 

 

6.4 Sammanställning av resultat 
Tabellerna i detta avsnitt sammanställer samtliga kostnader för båda GC-broarna under hela dess 
tekniska livslängd. Totalkostnaderna har beräknats med en kalkylränta på 4 %. Det framgår tydligt i 
tabell 6.9 att investeringskostnaderna skiljer sig med det dubbla i förhållande till varandra.  Detta beror 
på att material- och produktionskostnader är betydligt högre för DDW. Resterande kostnader som 
inspektionskostnader, DoU-kostnader och rivning skiljer inte särskilt mycket med varandra, som det 
framgår i tabell 6.13. Totala nuvärdeskostnaden för DDW är 8 001 992 kr och för NS29 är 4 460 227 
kr.  

6.4.1 Investeringskostnader för NS29 och DDW 
Tabell 6.9: Sammaställning av investeringskostnader för NS29 och DDW. 

Investeringskostnader 
  NS29 DDW 

Total projekteringskostnad (kr) 334 693 334 693 

Total material- och produktionskostnad (kr) 3 002 626 6 410 193 

Totala omkostnader (kr) 71 191 71 191 

Summa (kr) 3 408 510 6 816 077 
 

6.4.2 Inspektionskostnader för NS29 0ch DDW 
Tabell 6.10: Sammaställning av inspektionskostnader för NS29 och DDW. 

Totala inspektionskostnader 
 NS29 Totalt nuvärde 

Inspektion (kr)  153 394 

6 816 077 

970 935  
201 233  22 912  

8 011 156 
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Totala inspektionskostnader 
 DDW Totalt nuvärde 

Inspektion (kr)  201 233 

6.4.3 DoU-kostnader 
Tabell 6.11: Sammaställning av DoU-kostnader för NS29 och DDW. 

Totala DoU kostnader 
 NS29 Totalt nuvärde 

DoU (kr)  885 826 

    Totala DoU kostnader 
 DDW Totalt nuvärde 

DoU (kr)  970 935 

6.4.4 Rivningskostnader 
Tabell 6.12: Sammaställning av rivningskostnader för NS29 och DDW. 

Total kostnad för sluthantering 
 NS29 Totalt nuvärde 

Rivning (kr) 20 829 

    Total kostnad för sluthantering 
 DDW Totalt nuvärde 

Rivning (kr) 22 912 

6.4.5 sammanställning 
Tabell 6.13: Totala sammaställning för NS29 och DDW. 
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7 Diskussion och slutsats 
I detta kapitel diskuteras resultaten av intervjuerna och det framtagna LCC-resultatet. En 
helhetsbedömning är utförd, vilket leder till slutsatser och rekommendationer. 

7.1 Diskussion 
Intervjuerna har varit avgörande för att kunna genomföra denna studie. Undersökningen som har gjorts 
i denna rapport har resulterat till att DDW inte är lämpligt som byggnadsmaterial i dagsläget. LCC-
resultaten enligt avsnitt 6.4.6 för DDW visar tydligt att det inte är lönsamt att investera på i jämförelse 
med stål. Totala nuvärdeskostnaden för NS29 ligger på 4 468 558 kr och för DDW ligger på 8 011 156 
kr. Investeringskostnaderna för DDW är cirka dubbelt så högre i jämförelse med NS29. Det har visat 
sig att energiförbrukningen vid tillverkningen av DDW är hög, vilket kan utsätta miljön för stor 
belastning enligt Wålinder. Tillverkningskostnaderna uppskattas till minst 10 gånger mer än 
ståltillverkning, vilket gör att materialet blir i dagsläget inte är intressant för byggsektorn. Faktorer 
som styr bedömningen av materialet DDW är: 
 

 Hög investeringskostnad. 
 Stor miljöbelastning.  
 Brist på fullständiga tester.  

 
Egenskaperna är inte permanenta eftersom testerna inte har gjorts under rätt förutsättningar. Detta 
kommer att leda till att DDW tappar sina egenskaper vid utomhusklimat under längre tid. Enligt 
Berglund är redovisade värden inte rimliga i artikeln, publicerad i Nature. Testobjektet har varit för 
liten, vilket leder till att det är svårt att säkerställa DDW:s användning som konstruktionsmaterial. 
Testerna bör utföras i utomhusklimat under en lång tidsintervall för att kunna bedöma DDW:s 
fuktbeständighet. Träs hållfastheten är tillräcklig bra och borde inte förändras, däremot skall  
E-modulen förbättras.  
 
Anledningar till att tillverkningskostnaderna är minst 10 gånger högre jämfört med stål är på grund av 
att tillverkningen stannar vid varje process. Detta tar för lång tid och för mycket energi som resulterar 
till de uppskattade kostnaderna. Testobjektet har en storlek på 120 x 44 x 44 mm. För detta testobjekt 
tar det 7 timmar att avlägsna ligninet och 24 timmar för att sammanpressa det. Därför bedöms DDW 
kostnad- och energikrävande i större mängder industriellt. 
 
Stål kan göras i olika former och profiler. DDW är däremot fortfarande okänd när det gäller formning. 
Det är en stor faktor att stål är att föredra vid dimensionering. En specifik egenskap som trä har är att 
det är poröst och lättviktig. När det obehandlade träet omvandlas till DDW minskas porositeten 
avsevärt vilket leder ökat densitet och egentyngd. Förändring av denna egenskap försämrar materialets 
prestanda enligt professorerna på KTH.       
 
Detta arbete har bemött svårigheter kring DDW. Det finns ingen GC-bro som är utförd i DDW på 
grund av att materialet är fortfarande under forskningsnivå. Det saknas en mängd information innan 
det går att bygga det som GC-bro. Det saknas bland annat konstruktion- och underhållsplan, kostnader 
för tillverkning, drift och underhållsplan, inspektion och projekteringsplan. Projektering för en GC-bro 
byggd av DDW antas kosta lika mycket som NS29. Tillverkningskostnaderna uppskattas till minst 10 
gånger mer än ståltillverkning. Drift- och underhållskostnader samt inspektionskostnader uppskattas 
vara något annorlunda för DDW i jämförelse med NS29. Rivning anses vara samma för båda broarna.  
   
Det visar sig att aktörerna Moelven och Martinsons inte har tillräckligt med erfarenhet för att kunna 
uttrycka sig om DDW. Bristen på erfarenheten leder till att deras intresse för DDW är låg. Intresset är 
låg från aktörerna men det är självklart då DDW inte finns på marknaden ännu.  Det forskarna och 
aktörerna är överens om är hög tillverkningskostnad och energiförbrukning vid tillverkning. Detta 
medför att DDW inte kan konkurrera med andra byggnadsmaterial som stål i nuläget.  
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LCC-kalkylen som har varit till grund för framtagning av nuvärdeskostnaden är en generell kalkyl. 
Det kan finnas bristfällighet då LCC-kalkyler kan skilja sig åt beroende på vilka faktorer som hänsyn 
ska tas till.  
 
Konkurrens finns i varje bransch, även i forskning. Därför bör intervjudata från professorerna 
betraktas till viss grad kritiskt, då det kan handla om konkurrens samt olika mätmetoder. 
 

7.2 Slutsats 
Syftet med studien var att analysera och bedöma materialet DDW för Trafikverket. Det skall 
utvärderas om materialet kan användas i form av GC-bromaterial i framtida brokonstruktioner. 
Bakgrunden till denna studie ligger i att Trafikverket har krav att bygga hållbart och klimatsmart.  
 
I dagsläget är DDW inte aktuellt för byggbranschen på grund saknade internationella 
dimensioneringsregler. Detta kan komma att förändras då det är vetenskaplig intressant och har 
potentialen till vidare forskning.       
 
LCC-resultaten visar att NS29:s nuvärdeskostnad blir 4 468 558 kr och för DDW 8 011 156 kr. 
Anledningen att det skiljer sig mycket för broarna är investeringskostnaden. Det är en avgörande 
faktor för den höga nuvärdeskostnaden för DDW är investeringskostnaden där material och 
tillverkning är 10 gånger högre i jämförelse med stål.  
 
Rapporten har resulterat till att det varken är möjligt eller ekonomiskt lönsamt att bygga 
konstruktioner med DDW i utomhusklimat under längre tid. Detta betyder att hel eller del av en GC-
bro inte kan utföras i DDW. Avsnitt 6.4.6 redovisar tydligt att LCC-resultatet blir för hög i jämförelse 
med NS29 vilket medför att DDW inte blir intressant för marknaden.  
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8 Rekommendationer 
Trafikverket ska utveckla krav- och råd för att stimulera upphandling av träbroar. För mer 
komplicerade konstruktioner bör hybridkonstruktioner tillämpas. Hybridkonstruktioner innebär det 
är en kombination av två material, exempelvis stål med kombination av limträ. Trä är bra som den är 
och passar väl som GC-bromaterial eftersom den inte är komplicerad konstruktion enligt Wålinder. 
Om en högre prestanda vill uppnås hos trä bör E-modul och tröghetsmomentet ökas. DDW skulle 
tillämpas för inomhus miljö, där risken är mindre att DDW kommer i kontakt med vatten. Detta 
medför att DDW håller sina egenskaper bättre. Enligt intervjuerna skulle det kunna användas som 
dekonstruktion för inomhus. Enligt Berglund rekommendationer kan DDW kombineras i form av 
komposit för att kunna behålla egenskaperna hos DDW. Kompositmaterial innebär ett konstgjort 
material där minst två material som har olika egenskaper, tillsammans bildar nya egenskaper.    

Under förutsättningar att DDW:s egenskaper utvecklas så att materialet går att användas utomhus, kan 
materialet tillämpas inom GC-broar i form av: 

 Bärande balkar i längs- och tvärgåenderiktning.  

 Slitmaterial på farbanan.  

 Ledstång. 

 Pelare. 

 Övriga bärande konstruktionsdelar över markyta. 
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Bilaga 1: Intervjufrågorna  
 
 
 

1. Vad anser ni när du/ni läser artikeln från forskarna? 
2. Tycker du/ni att superträ är konkurrens kraftigt? (jämfört med stål mm) 
3. Vad är svagheterna och styrkorna hos materialet?  
4. Hur beständig tycker du att Superträ är? (ur fuktsynpunkt, Kemisk anfall, insektsangrepp, 

svamp, mikroorganismer mm.) 
5. Är redovisade värdena rimliga? 
6. Hur klarar materialet sig i utomhusmiljö under längre period? 
7. Är det möjligt att massproducera materialet? 
8. Processen att omvandla trä till superträ, hur stor miljöbelastning har det? (energiförbrukning, 

miljöpåverkan) 
 

9. Vad tycker du vad gäller framtagning av materialet? (två huvudstegen) 
10. I hur stor sträckning påverkar det miljön att omvandla obehandlat trä till Superträ jämfört med 

stål? 
 

11. Kemikalierna man använder för att avlägsna ligninet, hur stor påverkan har de på miljön och 
människans hälsa? 
 

12. Skulle en GC-bro byggd av superträ ha längre livstid än en GC-bro byggd av stål 
13. Vad tycker du/ni vad gäller tiden det tar att omvandla trä till förtätat trä?  
14. Hur mycket skulle ni uppskatta tillverkningskostnaderna? 
15. Vad tycker du utifrån ett LCC perspektiv av materialet?  
16. Skulle den konstruerade GC-bron byggd av Superträ vara mer kostnadseffektiv (LCC) under 

en längre period jämfört med en GC-bro (NS29) i stål? 
 

17. Vad tycker du vad gäller underhåll av GC-bron av superträ? Hur ofta behöver man underhålla 
bron? Skulle det kosta mer än att underhålla en stål-bro? 
 
 

18. Hur stor potential har vi i Sverige att kunna omvandla naturligt trä till ett högpresterande 
material? 

19. Uppskatta Investeringskostnader för materialen SEK/m2? 
20. Underhållskostnader SEK/m. (Utbyte, impregnering, Ommålning, utbyte av beläggning)? 
21. Avfallskostnader? 
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Bilaga 2: Sammanställning av intervjudata 
 
Magnus Wållinder, Professor inom byggnadsmaterial på KTH: 
 
 Materialet DDW ligger fortfarande under forskningsstadiet och saknar tillräcklig bra data för 

att säkerställa dess användningsområde. 
 Egenskaperna för DDW ej är permanenta. 
 Det är inte möjligt att bygga GC-broar eftersom materialet DDW inte är anpassat för utomhus 

miljö 
 Träs hållfasthet är tillräcklig bra och bör ej ändras. Det som däremot skall ändras är E-

modulen. 
 Egenskaperna hos DDW är ej permanenta utomhus 
 DDW kostar mer att tillverka industriellt eftersom produktionen inte är i rörelse utan stannar 

för varje process i jämförelse med ståltillverkning. 
 Den uppskattade tillverkningskostnaden för DDW är 10 gånger mer än Limträ som i sin tur är 

ungefär lika mycket som stål. 
 Massproduktion av DDW är ej möjligt. 
 Det går åt mycket med energi för att tillverka DDW. 
 Materialet DDW har inte testats på rätt och komplett sätt. Detta medför att redovisade värden 

inte är användbara vid konstruktions tillämpning. Exempelvis har forskarna inte gjort maximal 
uppfuktning och nedfunktning för DDW i utomhus temperatur.  

 Porositeten för DDW minskar avsevärt i jämförelse med trä. Porositet är en fördel för 
materialet trä. Minskade porositet leder till försämrade egenskaper.  

 Materialet DDW kan användas i små volymer men det är ändå inte intressant för byggsektorn. 
 
Rekommendationer från Magnus Wållinder: 

 DDW kan tillämpas i inomhusmiljö. 
 Trä passar väl som GC-bromaterial och Trafikverket bör bygga mer med detta material. 
 För mer komplicerade konstruktioner bör trä kombineras med stål i form 

hybridkonstruktioner.  
 Det är inte hållfastheten för trä som skall öka utan E-modulen som skall ökas.  

 
Lars B, Professor inom biokomposit på KTH: 
 
 Artikeln skall inte publiceras eftersom det inte är något nytt. Endast nytt är ligninet tas bort. 

Ingen revolutionerande. 
 Materialet DDW är inte användbart som GC-bromaterial. 
 Artikeln är endast Vetenskaplig intressant. 
 DDW är ej anpassad för utomhus miljö. 
 Ligninet är skyddet. Svampar och mikroorganismer börjar äta materialet då ligninet avlägsnas.  
 Redovisade värden som framgår av artikeln är ej rimliga.  
 En GC-bro byggd av DDW skulle kollapsa under en längre tid under vattenförhållanden. 
 Processen att omvandla naturligt trä till DDW går ej att tillämpa industriellt och i större 

mängder.  
 Tillverkningskostnaderna är för höga. DDW kostar mer än stål och är helt ointressant och skall 

läggas ned.  
 Egenvikten blir problematisk då volymen minskar och densiteten ökar.  
 Processen förbättrar E-modulen men ökar densiteten. Tröghetsmoment tappas på grund av den 

minskade tjockleken.  
 Tillverkning av DDW är extrem energikrävande. 

 
Rekommendationer från Lars Berglund: 

 Materialet DDW kan kombineras i form av komposit där DDW utgör ytskiktet. 
 Råvara tillgången är stor i Sverige och möjligheten att tillverka DDW finns men det är dock ej 

lönsamt att massproduceras.   
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Bilaga 3: K-ritning på vald monolit 
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bilaga 4: K-ritning
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Bilaga 5: K-ritning 
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Bilaga 6: K-ritning 
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Bilaga 7 
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Bilaga 8: LCC-kalkylen  
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Bilaga 9: LCC-resultat 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



55 
 

 
Bilaga 10: Betalplan för NS29 
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Bilaga 11: Referens träbro 
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Bilaga 12: Referens träbro 
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Bilaga 13-Materielmängd för den valda monoliten av NS29. 
 

Byggnadsdel Antal Benämning Profil 
Längd 
(mm) kvalité 

Area 
(m^2) 

Vikt 
(kg) 

Stomme 2 BALK KKR200x10 4800 S355J2H 3,6 273,5 
  2 BALK HEA140 5457 S355J2 4,3 134,6 
  8 BALK HEB200 5180 S355J2 6 317,5 
  6 BALK HEA140 5513 S355J2 4,4 136 
  8 PLÅT PL6x242 242 S355J2 0,1 2,8 

  4 Balk 
VERTIKAL KKR250x150x8 1509 S355J2H 1,2 70,1 

  2 BALK 
DIAGONAL KKR250x150x9 1937 S355J2H 1,5 90 

  16 L_STÅL L150x150x16 1400 S355J2 0,8 49,9 

  2 BALK 
DIAGONAL KKR250x150x8 1915 S355J2H 1,5 89 

  2 ÖVERRAM VKR250x8 10 019 S355J2H 9,8 604 

  26 BALK 
DIAGONAL KKR250x150x8 1912 S355J2H 1,5 88,9 

  2 ÖVERRAM VKR250x8 10 006 S355J2H 9,8 603,3 
  2 UNDERRAM VKR250x8 9920 S355J2H 9,7 598 

  2 BALK 
DIAGONAL KKR250x150x8 1939 S355J2H 1,5 90,1 

  2 UNDERRAM VKR250x8 10 106 S355J2H 9,9 609,3 
RÄCKE 1 PLÅT PL30x200 280 S355J2 0,1 13,2 
  4 L_STÅL L90x60x8 958 S235JR 0,3 8,8 
  40 T_STÅL T50 984 S235JR 0,2 4,4 
  2 L_STÅL L90x60x8 5105 S235JR 1,5 45,7 
  2 L_STÅL L90x60x8 5055 S235JR 1,5 45,2 
  4 L_STÅL L90x60x8 5990 S235JR 1,8 53,6 
  4 L_STÅL L90x60x8 5775 S235JR 1,7 51,7 
  2 L_STÅL L90x60x8 3153 S235JR 0,9 28,2 
  2 L_STÅL L90x60x8 3103 S235JR 0,9 27,8 
            summa 13891,6 
 
 

BYGGNADSDEL BETONGKVALITET EXPONERINGSKLASS VCT TB ANTAL 
AREA 
PLATTA VIKT 

FARBANA 
BETONGELEMENT C35/45 XD1/XF4 <0,45 

20 
mm 8 12,5 2922 
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