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Förord 

Detta examensarbete har skrivits i samarbete med Stockholms stad, Trafikkontoret, enhet 

Konstbyggnadsteknik och institutionen Byggvetenskap, avdelningen Bro- och stålbyggnad, 

KTH. Arbetet har utförts under perioden januari - maj 2012. 

Vår förhoppning är att detta examensarbete ska komma till användning och bidra till en 

förbättring av underhållet av Stockholms broar. 

Vi vill tacka alla som på något sätt bidragit till detta examensarbete. Ett särskilt tack vill vi 

rikta till vår handledare prof. Johan Silfwerbrand på CBI Betonginstitutet för värdefulla 

synpunkter under arbetets gång. Vi vill även tacka Hans Persson och Bertil Gustafson på 

Stockholms stad som bidragit med mycket erfarenhet och varit ovärderliga under arbetet med 

inventeringen. 

Stockholm, maj 2012 

Jakob Fredén & Fredric Olsson 
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Abstract 

Keywords: Maintenance, bridges, procurement, contractor  

The Traffic Administration Office in Stockholm has an important task in managing the more 

than 800 bridges which constitute a vital part of the city´s infrastructure. A great challenge in 

the future will be to handle the growing need of bridge maintenance as a result of increasing 

traffic loads and an aging bridge stock. The Traffic Administration Office is one of the 

administrations of Stockholm City which is largely a client organization. At present the 

preventive maintenance is managed in-house but the intention within the next few years is to 

procure the preventive maintenance. 

The purpose of this thesis has been to develop a basis for procurement and knowledge 

management. This basis consists of object maps, monitoring protocols and requirements 

which have been developed with the intention to improve the preventive maintenance. This 

report is based on information from a literature study, interviews with people in the branch 

and an inventory of the bridge stock in Stockholm. The inventory was carried out parallel to 

the ordinary maintenance work and included the following parts: 

 Drains and wells 

 Sand traps 

 Expansion joints 

 Bearings and bridge seats 

 Edge beams and parapets 

The information from BaTMan and the inventory was summarized on object maps showing 

the current bridge and the orientation and quantity of relevant bridge components. The 

intention is that the maps will be used in planning and preparation of contract documents. 

They can also be a support in the practical work. 

Bridge maintenance is important to sustain expected function and prevent decomposing 

mechanisms. It is also important that safety is ensured and economical, historical, aesthetic 

values are preserved. Maintenance is a wide term and in this report we will mainly deal with 

the preventive maintenance which can be described as measures to prevent the occurrence of 

damages and dysfunctions. 

Maintenance is also a political question which tends to have a low priority among politicians. 

It is hard to show the outcome of invested money and there is a need for tools that can predict 

and show the need of maintenance to decision makers. 

To create better conditions for the procurement of bridge maintenance we suggest a splitting 

of the bridge stock into smaller maintenance areas where each will be procured separately. 
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This creates the opportunity to compare different contractors to each other and evaluate them. 

The use of requirement gives the client a possibility to measure the executed work. If these 

requirements are combined with a system including bonuses and/or fines there will be 

incentives for a better maintenance. Since bridge maintenance is a long term work, it is likely 

that both client and contractor will benefit from long term contracts. A longer time span gives 

the contractor more time for planning and investing in necessary equipment. 

Good routines for knowledge management are important to maintain the knowledge as a 

client. This can be achieved with working methods that include reporting and monitoring. The 

contractor has not the natural incentives to contribute with knowledge if it isn’t written in the 

contract. 

Regardless the use of different supporting tools it is important to remember that bridge 

maintenance is a long term work that requires qualified personnel from both client and 

contractor for a successful result.     

 

 



 

 v 

Sammanfattning 

Nyckelord: Underhåll, broar, upphandling, entreprenad 

Trafikkontoret i Stockholm har en viktig uppgift i att förvalta de drygt 800 brokonstruktioner 

som är en vital del av stadens infrastruktur. En utmaning inför framtiden blir att tackla det 

ökade underhållsbehovet som en följd av ett åldrande brobestånd och ökad trafikbelastning. 

Trafikkontoret är en av de förvaltningar som ingår i Stockholms stad, som till stor del är en 

beställarorganisation. Idag sköts fortfarande det förebyggande underhållet av broar i egen regi 

men på grund av omorganiseringar kommer underhållet i framtiden att handlas upp. 

Syftet med examensarbetet har varit att ta fram ett underlag för upphandling och 

kunskapsåterföring i form av objektskartor, uppföljningsprotokoll och egenskapskrav med 

utgångspunkten att förbättra det förebyggande underhållet. Informationen som ligger till 

grund för rapporten har inhämtats från en litteraturstudie, intervjuer med sakkunniga inom 

branschen, data från förvaltningssystemet BaTMan och en inventering av Stockholms stads 

broar. Inventeringen utfördes parallellt med det ordinarie underhållsarbetet och inkluderade 

följande brodelar: 

 Avloppsledningar och brunnar 

 Sandfång 

 Övergångsanordningar (fogar) 

 Lager och lagerpallar 

 Kantbalkar samt räcken 

Informationen från BaTMan och inventeringen sammanställdes på objektskartor som visar 

den aktuella bron och de relevanta brodelarnas orientering och antal. Avsikten är att kartorna 

ska användas vid planering och framtagandet av förfrågningsunderlag. De kan dessutom 

användas som stöd vid det praktiska arbetet. 

Underhåll av broar är viktigt för att långsiktigt kunna upprätthålla den förväntade funktionen 

och motverka de nedbrytningsmekanismer som en bro utsätts för. Det är dessutom viktigt att 

säkerheten kan garanteras samtidigt som broars ekonomiska, historiska och estetiska värde 

bevaras. Underhåll är ett brett begrepp men i rapporten behandlas i huvudsak det 

förebyggande underhållet som kort kan beskrivas som åtgärder som förebygger uppkomsten 

av skador och nedsatt funktion.  

Underhållsfrågan tenderar att bortprioriteras av politiker då man vinner få politiska poäng på 

underhållsfrågor, men också på grund av svårigheten att se resultatet av investerade pengar. 

Med hjälp av olika verktyg kan man underlätta arbetet med att prognostisera och belysa 

underhållsbehovet för beslutsfattare.  
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För att skapa bättre förutsättningar för brounderhåll vid upphandling föreslår vi att 

brobeståndet delas upp i ett antal driftområden som handlas upp separat för att på så sätt 

kunna jämföra olika entreprenörer. Med hjälp av egenskapskrav erhålls en nivå att sträva efter 

samtidigt som beställaren kan värdera utfört arbete. Kompletteras dessa egenskapskrav med 

ett bonus-/vitessystem skapas dessutom incitament för ett bättre underhåll. Både beställare 

och entreprenör skulle tjäna på längre kontraktstider då brounderhåll är ett långsiktigt arbete. 

Beställaren får sannolikt ett bättre utfört underhåll samtidigt som entreprenören får tid på sig 

att planera, investera och bygga upp nödvändig kompetens. 

För att behålla beställarkompetensen krävs goda rutiner för kunskapsåterföring. Detta kan 

säkerställas med arbetsmetoder som innefattar kontinuerliga möten, rapportering och 

uppföljning. Entreprenören saknar naturliga incitament för att lägga ner tid på 

kunskapsåterföring om detta inte reglerats i kontraktet. 

Oavsett vilka verktyg och hjälpmedel som används är brounderhåll ett långsiktigt arbete som 

förutsätter god kompetens från såväl beställare som utförare för ett bra resultat. 
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1 Inledning 

Sverige har ett av världens äldsta brobestånd som värderas till mellan 60-100 miljarder 

kronor. Av landets ca 30 000 broar är hälften byggda under 1950-1980-talet. Gemensamt för 

broarna inom beståndet är att alla kräver någon form av underhåll för att bibehålla sin 

funktion och sitt ekonomiska värde. Historiskt sett har fokus legat på nyproduktion men på 

senare år har allt större uppmärksamhet riktats mot underhåll av det befintliga beståndet.  

Broar är en viktig del av infrastrukturen och har utvecklats från att vara enkla temporära 

lösningar för att ta sig över hinder till att vara mer avancerade och permanenta konstruktioner.    

För många är Stockholm starkt förknippat med vatten där broarna är en viktig del av 

stadsbilden. På grund av de geografiska förhållandena har broarna blivit betydelsefulla länkar 

mellan de holmar som staden är uppbyggd på. Det finns idag drygt 800 brokonstruktioner 

som förvaltas av Stockholms stad och underhållsbehovet är idag stort då brobeståndets 

medelålder är högre än landets genomsnitt. Samtidigt flyttar årligen ca 30 000 personer till 

Stockholm vilket innebär att fram till år 2030 kommer Stockholm ha vuxit med ett Göteborg. 

En stor utmaning i framtiden blir att förvalta brobeståndet då trafiktrycket kommer att öka och 

brobeståndet blir allt äldre.  

1.1 Bakgrund 

Trafikkontorets enhet för konstbyggnadsteknik ansvarar för drift och underhåll, förvaltning 

samt inspektion av Stockholms stads konstbyggnader. Stockholms stad är till stor del en 

beställarorganisation men fortfarande sköts en del av brounderhållet i egen regi. Inom de 

närmsta åren kommer förutsättningarna inom organisationen att ändras som en följd av 

omorganisering och föråldrad utrustning. Staden stod tidigare inför valet att antingen utöka 

den verksamhet som finns idag för underhåll av konstbyggnader eller att lägga ut 

verksamheten på entreprenad. Dagens ståndpunkt är att underhållet av stadens broar i 

framtiden ska upphandlas externt.    

1.2 Syfte 

Syftet med detta examensarbete är att förbättra det förebyggande underhållet genom att 

kartlägga och sammanställa underhållsbehovet av Stockholms stads broar. En viktig del i 

arbetet är att resultatet ska underlätta kunskapsöverföringen, som annars riskerar att förloras i 

samband med framtida omorganiseringar. Resultatet är även tänkt att användas som underlag 
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för upphandling och uppföljning av underhållet. Detta hoppas vi kunna uppnå genom att 

besvara dessa tre forskningsfrågor:        

 Hur ser brounderhållet ut idag? 

 Hur kan underhållet förbättras? 

 Hur ska anvisningar och uppföljnings-/rapporteringsprotokoll utformas för ett effektivt 

underhåll? 

1.3 Metod 

Informationen som har legat till grund för detta examensarbete har inhämtats med hjälp av en 

litteraturstudie, intervjuer och en inventering av relevanta underhållsdetaljer på stadens broar. 

Den inledande litteraturstudien syftade till att ge en fördjupad kunskap inom ämnesområdet 

och belysa aktuella problem samt utvecklingsmöjligheter. Litteraturstudien har kompletterats 

med intervjuer av sakkunniga personer inom branschen. Inventeringen utfördes i två faser och 

har inneburit en kartläggning av broarnas fogar, lager/lagerpallar, brunnar, sandfång m.m. 

Den första fasen genomfördes under perioden januari-mars 2012 och innefattade broar som 

kunde inspekteras utan TMA-bil (Truck Mounted Attenuator, påkörningsskydd vid 

vägarbeten) eller avstängning. Broarna som inspekterades under fas nummer två kom att 

inspekteras under perioden april-maj 2012 efter vårens sandsopning. 

Informationen från inventeringarna och från förvaltningssystemet BaTMan har sedan 

sammanställts på objekts- och översiktskartor. För att ta fram kartorna användes programmen 

DP-Map, Adobe Acrobat och Microsoft Word. 

1.3.1 Disposition 

Rapporten är indelad i sju kapitel. Efter Inledning följer kapitlet Underhåll som syftar till att 

ge läsaren en bakgrund till hur underhållssituationen ser ut idag samt vilka 

nedbrytningsmekanismer som finns och hur dessa påverkar brons olika komponenter. I kapitel 

tre Upphandling undersöks möjligheter och hinder med olika entreprenadformer samt hur 

lagar och regelverk påverkar upphandlingar. I kapitel två och tre diskuteras även olika 

faktorer som kan förbättra underhållet. Kapitel fyra Anvisningar & Protokoll innehåller ett 

förslag på utformning av anvisningar och protokoll, vilka krav som ska ställas på 

entreprenörer, underhållsrutiner etc. Kapitel fem Slutsatser svarar på våra forskningsfrågor 

samt ger förslag till fortsatt forskning. Till rapporten bifogas översiktskartor, objektskartor 

med anvisningar samt tillhörande uppföljningsprotokoll. 

1.3.2 Avgränsningar 

Den här studien har i huvudsak att inriktat sig på det förebyggande underhållet av Stockholms 

stads gång- och cykelbroar samt väg- och gatubroar. Inventeringen innefattar inte 

öppningsbara broar (Danvikstullsbron, Skansbron och Liljeholmsbron) samt broar som inte 

innefattas av det planerade förebyggande underhållet. När vi senare i rapporten har skrivit om 

underhåll avser detta det förebyggande underhållet som definieras nedan. Då 
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upphandlingsprocessen inom Stockholms stad idag är relativt styrd har vi valt att fokusera på 

vilka krav som ska ställas på entreprenörer och hur arbetet med underhållet ska följas upp.  

1.4 Definitioner 

Avhjälpande underhåll – ”Underhåll som genomförs efter det att funktionsfel upptäckts och 

med avsikt att få enheten i ett sådant tillstånd att den kan utföra krävd funktion.” (Svensk 

Standard, 2001). 

BaTMan – Bridge and Tunnel Management, ett webbaserat bro- och 

tunnelförvaltningssystem. (Vägverket, 2009a). 

Beställare – ”Beställaren är projektets formelle ägare”. (Tonnquist, 2008). 

Brain-drain – ”Kunskaps- och kompetensflykt”. (TNC, 2009). 

Brist på kapitalvärde – ”BK-värdet beskriver värdet av, kostnaden för att reparera 

förekommande skador i förhållande till återanskaffningsvärdet i promille.” (BaTMan, 

2012a). 

Bro – ”Längre, över underlaget upphöjt byggnadsverk avsett att leda trafik över lägre 

belägna hinder med en teoretisk spännvidd av 2 meter eller mer i största spannet.” (BaTMan, 

2012a). 

 

Byggnadsverk – ”En byggnad eller annan anläggning”. (Sveriges Riksdag, 2010). 

Egenskapskrav – ”Ett tillstånd för en del av en konstruktion”. (Vägverket, 2009a). 

Entreprenör – ”Den som åtagit sig en entreprenad”. (TNC 95, 1994). 

Förebyggande underhåll – ”Underhåll som genomförs vid förutbestämda intervall eller 

enligt förutbestämda kriterier och i avsikt att minska sannolikheten för fel eller degradering 

av en enhets funktion.” (Svensk Standard, 2001). 

Funktionsentreprenad – “Entreprenadform där väsentliga egenskaper hos objektet 

definieras med funktionskrav och där entreprenören ansvarar för att avtalade funktionskrav 

innehålls under en underhållstid.” (Mattsson, 2006). 

Inspektion – ”Kontroll av överensstämmelse genom mätning, observation, test eller 

bedömning av en enhets karakteristika.” (Svenska Standard, 2001).  

Teknisk livslängd – ”Tid under vilken avsedd funktion uppfylls.” (Mattsson, 2008). 

Tillståndsbaserat underhåll – ”Förebyggande underhåll som består av kontroll och 

övervakning av en enhets tillstånd avseende dess funktion och egenskap, samt därav 

föranledda åtgärder.” (Svensk Standard, 2001). 

Totalentreprenad – ”Entreprenadform där en enda entreprenör står i direkt 

avtalsförhållande till beställaren och utför såväl produktionen (tillverkningen) som 

huvuddelen av projekteringen.” (TNC 95, 1994). 
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Underhåll – ”Kombination av alla tekniska, administrativa och ledningens åtgärder under en 

enhets livstid avsedda att vidmakthålla den i, eller återställa den till, ett sådant tillstånd att 

den kan utföra krävd funktion.” (Svensk Standard, 2001). 

Utförandeentreprenad – ”Entreprenadform där beställaren i förhållande till entreprenören 

svarar för projekteringen”. (TNC 95, 1994). 
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2 Underhåll 

Underhåll av broar kan innefatta allt från rengöring till utbyte av hela konstruktionsdelar 

(Vägverket, 2009a). Syftet med underhållet är att brons förväntade funktion ska kunna 

garanteras under brons livslängd genom att motverka de nedbrytningsmekanismer som den 

utsätts för.  

Begreppet underhåll har flera betydelser beroende på i vilket sammanhang det används. I 

Silfwerbrands och Sundquists kompendium Drift, underhåll och reparation av 

konstbyggnader (2001) delas begreppet upp enligt följande: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avhjälpande underhåll (AU): innefattar planerade (PAU) eller oplanerade (OAU) 

reparationer av uppkomna fel. Den större delen av det avhjälpande underhållet tenderar att 

vara oplanerat och är alltid mycket dyrt. Avhjälpande underhåll kan delas in i två typer: 

- Akuta åtgärder: brister som omedelbart kräver åtgärd för att upprätthålla funktionen. 

- Övrigt avhjälpande underhåll: brister som inte kräver omedelbar åtgärd utan kan 

planeras för framtiden. 

Förebyggande underhåll (FU): kan vara av typen planerat (PFU) eller oplanerat (OFU) och 

syftar till att förebygga uppkomsten av fel (direkt FU) eller att hitta felen innan de leder till 

skada (indirekt FU). Det förebyggande underhållet kan delas upp i: 

- Basunderhåll: ett minimum av underhåll som måste utföras för att upprätthålla 

säkerheten. 

- Övrigt förebyggande underhåll: underhåll utöver basunderhållet som kan 

bortprioriteras med risk för ökade kostnader i framtiden. 

Silfwerbrand och Sundquist nämner också en tredje form – Tillståndskontrollbaserat 

underhåll – som innebär att tillståndet hos konstruktionen kontrolleras med jämna mellanrum. 

Åtgärder vidtas först när tillståndet börjar bli oacceptabelt.  

Figur 1 - Olika typer av underhåll (Silwerbrand & Sundquist, 2001) 
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2.1 Varför underhåll? 

Broar är en viktig del av infrastrukturen som ska säkerställa god tillgänglighet med en hög 

grad av säkerhet (Silfwerbrand & Sundquist, 1998). Det finns även andra skäl till att 

underhålla brokonstruktioner, till exempel för att bevara utseendet och det estetiska värdet då 

broar ibland utgör ett betydande landmärke. Det finns också exempel där broar har ett 

historiskt värde och som därför kan vara intressanta att bevara. Mycket tyder på att 

förebyggande underhåll bidrar till ekonomiska besparingar då framtida utgifter för större 

reparationsarbeten kan undvikas (Hassanzadeh & Silfwerbrand, 2011). Detta bekräftas av 

erfarenheter från Trafikverket som under det senaste decenniet omfördelat en del av 

resurserna från korrigerande till förebyggande underhåll med effektiviseringsvinster som 

följd. 

2.2 Aktuell situation 

Underhållsbehovet har för de svenska broarna ökat sedan 50-talet (Troive, 1998). Detta beror 

bland annat på ökade trafikmängder och allt tyngre fordon. Miljön för betong- och 

stålkonstruktioner har dessutom blivit mer aggressiv sedan tösaltningen infördes under 1960-

talet. 

Stockholms brobestånd har en åldersprofil som karakteriseras av två större utbyggnadstoppar 

– en under 30-talet och en under perioden 1950- till 1980-talet (se figur 2). Broar från den 

senare utbyggnadstoppen börjar nu i allt större omfattning bli aktuella för underhåll 

(Löfsjögård & Åhström, 2006). Brobeståndets åldersprofil har stor påverkan på 

underhållsbehovet eftersom man vid olika tidpunkter har använt olika material, 

byggnadsteknik och bronormer. 

 

Figur 2 - Åldersprofil för byggda broar i Stockholm (data från BaTMan) 

I figur 3 nedan illustreras Stockholms stads brobestånds skadeutveckling sedan år 1994 i form 

av tillståndsklasser (se även avsnitt 2.2.2 Inspektion). Enligt statistiken ökar 

tillståndsklasserna 1-3 vilket innebär att andelen skador som behöver åtgärdas inom tio år 
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ökar. Samtidigt minskar andelen av tillståndsklass 0 vilket också tyder på ett ökande 

underhållsbehov. 

 

Figur 3 - Utveckling tillståndsklasser från år 1994 till år 2012 (data från BaTMan) 

 I Stockholms stads styrande dokument Teknisk handbok (2010) finns avsnittet ”Skötsel av 

broar”. Begreppet skötsel kan här likställas med planerat förebyggande underhåll och 

innefattar årlig rengöring av följande brodelar: 

- Avloppsledningar, rännor och brunnar 

- Sandfång 

- Övergångskonstruktioner (fogar) 

- Lager och lagerpallar 

- Kantbalkars överyta samt räcken 

De fyra första punkterna sköts idag i egen regi av Stockholms stad. Ledningar, brunnar och 

sandfång spolas eller sugs en gång per år eller efter behov, övergångsanordningar rengörs och 

kontrolleras två gånger per år. Lager och lagerpallar kontrolleras okulärt varje år och rengörs 

vid behov. Underhållet av kantbalkar har under de senaste åren utförts av entreprenörer på 

uppdrag av enheten Stadsmiljö
1
. På grund av oklar ansvarsfördelning har underhållet av 

kantbalkar i vissa fall ”hamnat mellan stolarna”. I kommande upphandlingar kommer enheten 

Konstbyggnadsteknik att ansvara för underhållet av kantbalkarna. Utöver det som tas upp i 

Teknisk handbok är även sopning av körbanan en viktig del av det förebyggande underhållet. 

Enheten Stadsmiljö har idag ansvaret för upphandling och kontroll av sopningen av broar som 

utförs 2-6 gånger per år beroende på brons trafikbelastning. 

                                                 

1
 Ringkrans, Peter; Gatudriftsingenjör, Trafikkontoret, Stockholms stad. Intervju 2012-04-24 
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2.2.1 BaTMan 

Trafikverkets förvaltningssystem BaTMan (Bridge and Tunnel Management) är en 

vidareutveckling av det tidigare systemet SAFEBRO (Vägverket, 2009a). 

Förvaltningssystemet inkluderar förvaltningsmetodik, IT-verktyg och handböcker för 

byggnadsverk såsom broar, tunnlar, kajer och stödmurar. Systemet fungerar som ett 

hjälpmedel i förvaltningen från projektering till rivning och används av bland annat 

Trafikverket, konsulter och flera av landets kommuner. 

Inom Stockholms stad är ambitionen att BaTMan i framtiden ska användas i alla moment från 

projektering till rivning i takt med att informationen uppdateras i systemet
2
. I dagens läge 

används systemet i de flesta moment förutom vid upphandling och åtgärdsplanering.  

2.2.2 Inspektion 

Syftet med inspektioner är att undersöka och bedöma brokonstruktioners tillstånd, underhålls- 

och reparationsbehov (Silfwerbrand & Sundquist, 1998). Detta kan utföras dels okulärt, dels 

med hjälp av mer eller mindre avancerade provtagningsmetoder. Trafikverket delar upp 

inspektioner i tre olika typer – översiktlig, allmän och huvudinspektion (Silfwerbrand, 2002).  

Stockholms stad tillämpar en liknande struktur (Stockholms stad, 2010): 

 Översiktlig inspektion görs årligen och syftet är att kontrollera att de krav som ställs på 

konstruktionen uppfylls och upptäcka skador som kan påverka skick samt 

trafiksäkerheten.  

 Huvudinspektion görs vart sjätte år för betongbroar och vart tredje år för övriga 

brotyper och är mer omfattande än den översiktliga inspektionen. Inspektionen ska 

upptäcka skador och fel som kan påverka konstruktionen och trafiksäkerheten på 

längre sikt. Skador som kan öka underhållskostnaderna ska också noteras. 

 Särskild inspektion utförs vart tolfte år i samband med huvudinspektionen och 

innefattar bland annat en stålrevision. 

Årligen genomförs även ett antal Tema-undersökningar som syftar till att öka kunskaperna 

om nedbrytningsmekanismer, konstruktionernas status och ge underlag för ett bättre val av 

åtgärder för det förebyggande underhållet (Löfsjögård & Åhström, 2006).  

Historiskt sett har inspektioner av broar varit oorganiserade och man har förlitat sig på 

observationer från allmänheten (Silfwerbrand, 2002). Idag utförs i de flesta västerländska 

länder mer rutinmässiga inspektioner. Resultat från broinspektioner rapporteras på två olika 

sätt:  

 Tillståndsklasser graderas från 0-3 beroende på skadans omfattning: 

- 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. 

                                                 

2
 Jangenlid, Peter; Ingenjör, Trafikkontoret, Stockholms stad. 2012-03-19. 
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 Ekonomisk uppskattning: den uppskattade reparationskostnaden jämförs med 

kostnaden för att bygga nytt. Kvoten mellan dessa kallas brist på kapitalvärde (BK). 

Den här kvoten kan ligga till grund för planering och uppföljning av underhållet.  

Stockholms stad anlitar idag externa konsulter som utför inspektionerna och resultatet 

rapporteras in i form av tillståndsklasser till BaTMan
3
. Kvoten brist på kapitalvärde används 

i liten utsträckning eftersom underhållskostnaderna i Stockholmsregionen är relativt högre än 

för övriga landet. Efter inrapportering i BaTMan får Stockholms stad en inspektionsrapport 

som sammanställer årets inspektionsresultat. Driftanmärkningar som till exempel ett påkört 

räcke rapporteras in separat. Resultatet från inspektionerna ligger sedan till grund för 

planeringen av underhållet.  

2.3 Konstruktion – bro 

2.3.1 Uppbyggnad 

En bro kan generellt delas upp i tre huvuddelar – grundläggning, underbyggnad och 

överbyggnad (BaTMan, 2012b). Nedan ges en kort beskrivning av de brodelar som är 

relevanta för det förebyggande underhållet av Stockholms stads broar (se även figur 4 nedan). 

Lager och lagerpall: för ner laster från överbyggnad till underbyggnad och tar upp 

temperaturrörelser. Otäta fogar leder ofta till skador på lager och lagerpallar. Skadorna 

orsakas främst av att klorider tränger ner och ansamlas på lager och lagerpall med korrosion 

och frostskador som följd (Silfwerbrand & Sundquist, 1998).  

Dräneringssystem: leder bort vatten från brobanan via brunnar och ledningar för att skydda 

underliggande konstruktioner samt förhindra ansamling av vatten på bron (BaTMan, 2012b). 

Med hänsyn till underhållet bör avloppsanordningarna sitta lätt åtkomliga på utsidan av bron 

(Löfsjögård & Åhström, 2006). Ibland vill man av estetiska skäl dra in ledningarna i 

brokonstruktionen men detta innebär en risk då en skadad ledning kan leda till saltskador på 

betongen, dessutom blir avloppssystemet svårare att inspektera och reparera. 

Kantbalk: fungerar som infästning för räcke och har i vissa fall en bärande funktion 

(BaTMan, 2012b). Kantbalken är mycket utsatt då den är fritt exponerad för klorid- och 

frostangrepp. Skyddsimpregnering är en viktig åtgärd för att minimera effekten av den här 

typen av angrepp (Silfwerbrand & Sundquist, 1998). I Stockholm finns cirka 50 000 meter 

kantbalk (Löfsjögård & Åhström, 2006). Totalt uppskattas kostnaden för reparation och 

utbyte av kantbalkar till ungefär 5,7 miljoner kr/år.  

Tätskikt och beläggning: tätskiktet hindrar vatten från att tränga ner i underliggande 

konstruktion (BaTMan, 2012b). Beläggningen fördelar lasterna från trafiken samt fungerar 

som ett slitlager. 

                                                 

3
 Samuelsson, Anders; Ingenjör, Trafikkontoret, Stockholms stad. 2012-03-01. 
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Räcke: skyddar trafikanter på och intill bron (BaTMan, 2012b). Det är vanligt med 

förzinkade räcken och dessa har god beständighet mot korrosion (Silfwerbrand & Sundquist, 

1998). Rostangrepp på räcken är huvudsakligen ett estetiskt problem och allvarliga skador 

orsakas främst av påkörningar. En kritisk detalj är infästningen mellan räcke och kantbalk 

som i vissa fall kan frysa sönder vid dåligt utförande och/eller dålig betongkvalitet. 

Övergångskonstruktion (fogar): överbryggar öppningar mellan olika delar av 

överbyggnaden och tar upp längd- och vinkelrörelser. Fogar ska utformas så att underliggande 

konstruktionsdelar såsom lager och lagerpallar skyddas (BaTMan, 2012b). Det är viktigt att 

kontinuerligt rengöra och inspektera fogar då de utsätts för stora påfrestningar från trafiken. 

En skadad fog kan ge upphov till omfattande och kostsamma reparationsarbeten på 

underliggande konstruktioner. Just underhållet av fogar är en viktig del av underhållet, i 

synnerhet i Stockholmsområdet då mängden fogar i förhållande till broarea är stor 

(Silfwerbrand & Sundquist, 1998). En skadad fog  ger också upphov till ökade dynamiska 

laster och utmattning på konstruktionen. 

 

           Figur 4 - Uppbyggnad bro (BaTMan, 2012b) 

2.3.2 Nyproduktion 

De största möjligheterna att skapa förutsättning för god 

beständighet finns vid konstruktionsskedet (Silfwerbrand & 

Sundquist, 1998). Det är i detta skede man kan påverka 

parametrar som är viktiga för brons beständighet. Eftersom 

vatten är en betydelsefull komponent i flera 

nedbrytningsmekanismer är det nödvändigt med ett väl 

fungerande dräneringssystem. Det är även viktigt med 

utformningen av brodetaljer som till exempel kantbalkar 

som förses med droppnäsor och adekvat lutning. Det finns 

även detaljkrav på till exempel vattencementtal, 

Figur 5 - Kantbalk (BaTMan, 2012b) 
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sprickvidder, tätskiktstjocklekar beskrivet i bronormerna (Troive, 1998).  

Troive skriver i sin doktorsavhandling Structural LCC Design of Concrete Bridges (1998) om 

tre olika konstruktionsprinciper med avseende på funktionsduglighet och livslängd.   

1. Bron överdimensioneras för att i slutet 

av sin livslängd uppfylla de krav som 

kan tänkas gälla vid livslängdens slut 

utan reparationer och förstärkningar. 

2. Dimensionering enligt de krav som 

gäller vid konstruktionstillfället och 

förstärkningar och reparationer 

genomförs löpande under livslängden 

utöver det ordinarie underhållet. 

3. Slit-och-släng, brokonstruktionen 

konstrueras för en kort livslängd utan 

reparationer och förstärkningar och ska 

bytas ut när funktionsdugligheten 

understiger de aktuella kraven.  

För att hushålla med samhällets resurser bör broar 

utformas så kostnadseffektivt som möjligt. 

Beroende på rådande förutsättningar väljs någon 

av de tre principerna ovan för att optimera 

samhällsnyttan per investerad krona. 

Majoriteten av Stockholms stads broar är idag redan byggda och fokus ligger därför på 

underhåll av det befintliga beståndet. 

2.4 Nedbrytningsmekanismer 

En brokonstruktion utsätts under hela sin livslängd för en mängd olika 

nedbrytningsmekanismer. Dessa mekanismer kan delas in i tre huvudgrupper beroende på 

ursprung, nämligen miljö, laster och användning (Silfwerbrand & Sundquist, 1998). 

Nedbrytningshastigheten påskyndas ytterligare av synergieffekter mellan de olika 

mekanismerna. 

2.4.1 Miljö 

Alla material påverkas i olika grad av den omgivande miljön (Silfwerbrand & Sundquist, 

1998). Denna påverkan sker kontinuerligt och orsakas av ett flertal olika faktorer som kan 

kopplas till klimatet. Korrosion är exempelvis beroende av syre och vatten och 

korrosionshastigheten påverkas av luftens temperatur, relativa fuktigheten samt mängden 

föroreningar. I vatten påverkar även vattnets pH-värde och kloridhalt korrosionshastigheten. 

Majoriteten av broarna i Sverige är byggda av betong som ofta betraktas som ett 

underhållsfritt material, det finns dock en mängd orsaker till att betong bryts ner. 

Nedbrytningen av betongkonstruktioner kan grovt delas in i tre huvudkategorier:  

Figur 6 - En bros funktionsduglighet som en 

funktion av tiden (Troive, 1998) 
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 Fysikalisk nedbrytning 

- Frostsprängning 

- Frysning och upptining 

- Saltkristallisation 

 Kemisk nedbrytning 

- Karbonatisering 

- Alkalikiselreaktioner 

- Sulfat- och andra saltangrepp 

- Urlakning 

- Igenfyllning av luftporer 

 Armeringskorrosion 

Frostsprängning innebär att vatten tränger in i sprickor och håligheter och därefter fryser.  När 

vattnet fryser och expanderar riskerar delar av konstruktionen att sprängas loss. Frysning och 

upptining, så kallade frostcykler leder på sikt till en minskad hållfasthet hos 

betongkonstruktioner. Saltkristallisation riskerar likt frostsprängningen en sprängning av 

betongskiktet på grund av den volymökning som sker då saltet kristalliseras. 

Kemiska angrepp på betong kan vara av två olika typer – ämnen som tränger in och reagerar 

med betongen eller ämnen som löser upp betongen (Burström, 2007). När ballast reagerar 

med cementpastan och bildar expanderande reaktionsprodukter brukar man tala om cement-

ballastreaktioner, ett exempel är ballast som innehåller alkalilöslig kiselsyra som reagerar med 

porvattnet i cementpastan vilket kan förstöra betongen (Fagerlund, 1992). Sulfater i jord eller 

vatten som tränger in i betongen kan också orsaka expansion och uppsprickning då sulfaterna 

reagerar med aluminatföreningar i betongen. I porös betong kan vanligt vatten som strömmar 

genom sprickor och otät betong orsaka urlakning där vattnet gradvis löser ut den 

kalciumhydroxid som bildas vid cementreaktionen. Om processen får fortgå leder detta till 

stora hållfasthetsförluster. 

Armeringsstål som är ingjutet i betong befinner sig i ett passivt tillstånd på grund av den 

omgivande betongens höga alkalitet (pH >12) (Fagerlund, 1992). Det passiva tillståndet kan 

rubbas av två orsaker – karbonatisering och/eller kloridinträngning. Karbonatisering innebär 

att luftens koldioxid tränger in och reagerar med ämnen i betongen (se figur 7). Reaktionen 

sänker pH-värdet och aktiverar armeringsstålet som därmed börjar rosta.  

 

Figur 7 - Korrosion orsakad av karbonatisering (Fagerlund, 1992) 
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Kloridinträngning orsakas av klorider från till exempel tösalter eller havsvatten som tränger 

in i betongen (se figur 8). Koncentrationen av klorider ökar med tiden och yttre kloridhalt. 

När ett visst tröskelvärde i betongen överskrids startar korrosionen på armeringsstålet.  

 

Figur 8 - Korrosion orsakad av klorider (Fagerlund, 1992) 

2.4.2 Laster & användning 

En bro utformas och dimensioneras för att kunna bära så kallade funktionslaster, det vill säga 

de laster som konstruktionen är till för (Silfwerbrand & Sundquist, 1998). Den 

dimensionerande lasten för en bro beror på hur tunga fordon som får trafikera det vägsystem 

som bron ingår i. Bron dimensioneras så att dessa laster med stor sannolikhet kan bäras och 

även klara vissa överlaster. Laster från vägtrafik ger upphov till ett stort antal upprepade 

lastcykler som orsakar små sprickor i betongen. På lång sikt påverkar denna utmattning brons 

hållfasthet negativt samtidigt som vatten och salt kan tränga ner i sprickorna och ytterligare 

påskynda nedbrytningen. Den kontinuerliga användningen av bron resulterar också i nötning 

av ytskikt och färgsystem. Påkörningar från fordon kan också orsaka mer eller mindre 

allvarliga skador på bron.   

2.5 Diskussion 

Ett effektivt underhåll bygger mycket på att ”göra rätt saker vid rätt tillfälle” (Silfwerbrand & 

Sundquist, 1998). Det kan röra sig om att städa och tvätta av konstruktionen så fort som 

möjligt efter snösmältningen för att undvika att salt och sand ligger kvar längre än 

nödvändigt. Det kan också handla om att planera underhållet så att flera underhållsåtgärder 

kan samköras för att undvika onödiga trafikavstängningar
4
.  

Vid nyproduktion finns stora möjligheter att påverka det framtida underhållsarbetet
5
. På 

Trafikkontoret i Stockholm försöker man att tidigt involvera drift- och underhållsansvariga 

                                                 

4
 Chamoun, George; Sektionschef, Trafikverket. Intervju 2012-03-14. 

5
 Redha, Samir; Broingenjör på Trafikkontoret, Stockholms stad. Mailkonversation 2012-04-17. 
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för att undvika olämpligt utformade konstruktionsdetaljer ur ett underhållsperspektiv. På detta 

sätt strävar man efter att minimera underhållsbehovet. 

Trots ökande uppmärksamhet under senare år har underhållsfrågan fortfarande förhållandevis 

låg status bland politiker och beslutsfattare. Man vinner få politiska poäng på underhåll, det 

uppfattas mer attraktivt att bygga en ny arena än att lägga pengarna på brounderhåll 

(Lindgren, 2011). Underhåll är i hög grad en politisk fråga eftersom politikerna beslutar om 

anslagen
6
. Ofta betraktas frågan som tråkig och det är svårt att visa vad man får för pengarna. 

För att belysa frågan krävs verktyg för att kontinuerligt kunna mäta och visa 

värdeminskningen på ett brobestånd samt utvärdera effekten av olika åtgärder och 

investeringar.  

George Chamoun betonar i en intervju vikten av underhållsplanering
4
. På Trafikverket 

använder man sig av förvaltningssystemet BaTMan för att prognostisera 

underhållskostnaderna. Med hjälp av underlaget kan man göra beslutsfattare uppmärksamma 

på det ekonomiska behovet. I realiteten får man sällan de summor som behövs vilket 

resulterar i prioriteringar som i sin tur innebär att övriga underhållsåtgärder skjuts på 

framtiden. Detta ställer stora krav på kompetensen hos planeraren som måste väga och 

prioritera mellan olika alternativ.  

Det finns en stor potential i broförvaltningssystemet BaTMan men det är viktigt att vara 

medveten om att systemet aldrig är bättre än kvalitén på den information som förs in i 

systemet (Racutanu, 2001). Nyckeln till ett effektivt förvaltningssystem är kompetent 

personal.  

Berth Jonsson presenterar i sin doktorsavhandling Transport Asset Management – Quality-

Related Accounting, Measurements and Use in Road Management’s Processes (2010) en 

modell för att kunna analysera den optimala tidpunkten för underhållsåtgärder med hjälp av 

begreppet vägkapital som förenklat kan beskrivas som ett kvalitets- eller tillståndsbaserat 

värde på en väganläggning. Ett annat verktyg som blir alltmer aktuellt när det gäller broar är 

livscykelkostnadsanalyser (LCC-analyser) som definieras som totalkostnaden för 

anläggningen under hela dess livslängd (Silfwerbrand & Sundquist, 2002). Kostnaden ska 

sedan vägas mot den nyttan som konstruktionen förväntas ge. Analysen är en förenkling av 

verkligheten där investeringen bedöms vara lönsam när trafiknyttan överstiger kostnaderna 

(Ronnebrant & Troive, 1999). Det finns dock svårigheter med den här typen av analyser i 

form av många osäkra faktorer och det långa tidsperspektivet. En LCC-analys bör därför inte 

ses som en exakt vetenskap som beskriver konstruktionens framtid utan mer som ett verktyg 

för att väga omedelbara kostnader – nyproduktion – mot kostnader i framtiden – underhåll. 

Genom att använda LCC-analyser får underhåll mer uppmärksamhet och mer fokus läggs på 

beständighet och långsiktighet. 

                                                 

6
 Lind, Hans; Professor i fastighetsekonomi, KTH. Intervju 2012-02-28. 

4
 Chamoun, George; Sektionschef, Trafikverket. Intervju 2012-03-14. 
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3 Upphandling 

Stockholms stad är en stor beställarorganisation där upphandlingsprocessen börjar med att det 

uppstått ett behov av en vara eller tjänst (Stockholms stad, 2012a). Stockholms stad har över 

femtontusen leverantörer och letar kontinuerligt efter nya. Upphandling av broprojekt delas 

upp i projektering, byggande samt underhåll och drift (Molin & Spoof, 2006). 

3.1 LOU – Lagen om offentlig upphandling 

När en myndighet ska ingå ett ramavtal eller tilldela ett kontrakt måste man följa LOU - 

Lagen om offentlig upphandling (KKV, 2012). Tanken är att offentliga medel ska användas 

på bästa sätt och dra fördel av den naturliga konkurrensen på en öppen marknad. Det ger 

också aktörerna på marknaden möjlighet att konkurrera med samma förutsättningar vid en 

upphandling. LOU grundar sig huvudsakligen på EU-direktivet 2004/18/EG om offentlig 

upphandling vilket är en central del i arbetet för en effektiv marknad för varor och tjänster 

inom EU. 

3.2 Entreprenadformer 

I alla entreprenadformer finns det minst två parter med olika intressen (Mattsson, 2006): 

 Beställaren vill ha en produkt eller tjänst som fungerar väl, dessutom ska kostnaden 

vara så låg som möjligt samtidigt som beställaren vill ha tillgång till den så fort som 

möjligt. 

 Entreprenören vill maximera sin vinst, leverera när det passar honom och få 

beställarens godkännande. 

Beroende på hur mycket man som beställare vill styra och påverka väljer man olika 

entreprenadformer (Byggledarna, 2012). De olika entreprenadformerna används beroende på 

projektets storlek, mål och innehåll (Molin & Spoof, 2006). I Norden inom väg- och 

järnvägsbranschen är det den traditionella utförandeentreprenaden som dominerar och den 

rådande trenden är att allt större delar av verksamheten konkurrensutsätts. Nedan presenteras 

fyra olika entreprenadformer. 
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3.2.1 Totalentreprenad 

En totalentreprenad innebär att byggherren sluter ett avtal som omfattar både planering och 

utförande (Byggledarna, 2012). Entreprenören ansvarar för att arbetet utförs enligt gällande 

normer och de krav som finns i förfrågningsunderlaget. Beställaren har ett avtal med endast 

en part och därför betraktas totalentreprenaden som enkel ur ansvarssynpunkt. 

Förfrågningsunderlagets krav måste vara tydligt formulerade för att undvika bristande 

kvalitet.  

För långa och komplexa projekt där förutsättningarna kan ändras över tiden kan en 

totalentreprenad vara lämplig eftersom den ger en ökad flexibilitet. Inledningsvis räcker det 

med enklare programhandlingar innan man upphandlar entreprenören. Man lämnar på detta 

sätt utrymme för framtida anpassningar. 

Några av totalentreprenadens fördelar ur beställarens synpunkt är: 

 Gynnar samarbete 

 Enklare att ta fram förfrågningsunderlag 

 Uppmuntrar innovationer 

Nackdelar med totalentreprenad (Mattsson, 2006): 

 Beställaren vet inte vad han/hon får 

 Inte alltid den billigaste lösningen 

De ovan nämnda för- och nackdelarna beror mycket på hur upphandlingen genomförs och hur 

förfrågningsunderlaget utformas. 

3.2.2 Utförandeentreprenad 

Utförandeentreprenad är en entreprenadform som upphandlas med pris/enhet (Andersson & 

Lennström, 2008). En kvalitetsansvarig hos entreprenören följer upp arbetet som senare 

granskas av beställaren. Slutbesiktning görs av en tredje oberoende part som utses av 

beställaren. En fördel med denna typ av entreprenadform är att många aktörer är vana att 

arbeta på detta sätt. Om beställarens förfrågningsunderlag är väl beskrivet blir det enkelt för 

entreprenören att beräkna kostnaden för arbetet och lämna anbud och beställaren får på detta 

sätt ett större utbud av anbud. En stor nackdel är att beställaren tar all risk eftersom alla 

kostnader kopplade till kvalitetsproblem, viten eller förseningar får tas av beställaren. Det 

finns också svårigheter med att utforma förfrågningsunderlag som inte kan missbrukas av 

oseriösa entreprenörer som kan tjäna pengar på ”luckor” i uppdragshandlingarna. 

Entreprenadformen har dessutom svaga incitament för innovationer och effektiviseringar om 

de inte gynnar entreprenören.  

3.2.3 Funktionsentreprenad 

Funktionsentreprenad är en entreprenadform som går ut på att egenskaper som är viktiga för 

objektet definieras med ett antal funktionskrav (Mattsson, 2006). Entreprenören förväntas 

utforma egna tekniska lösningar för att uppfylla de funktionskrav som beställaren formulerar 
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(Andersson & Lennström, 2008). För att kontrollera att entreprenörens arbete uppfyller 

beställarens krav görs löpande kontroller. Beroende på utfallet av besiktningarna kan 

entreprenören få vite eller bonus baserat på hur väl funktionen uppfylls.  

Funktionsentreprenaden ger olika för- och nackdelar för beställare och entreprenör (Molin & 

Spoof, 2006). Ett större ansvar läggs på entreprenören och beställaren har därmed ett mindre 

ansvar och tar mindre risker jämfört med till exempel utförandeentreprenader. Detta 

förutsätter att beställaren har utformat funktionskraven tillräckligt noggrant. Vid långa 

kontraktstider har entreprenören större möjligheter att planera ett långsiktigt arbete och att 

skaffa sig erfarenhet och resurser i form av personal och utrustning. Dessutom uppmuntras 

entreprenören att hitta långsiktiga tekniska lösningar och metoder som effektiviserar arbetet. 

Entreprenadformen kan också få negativa effekter för beställare och entreprenör (Mattsson, 

2006). Bristfälligt formulerade funktionskrav kan innebära att den av beställaren förväntade 

funktionen inte uppfylls. Det kan vara svårt för entreprenörer att räkna på kostnaden om inte 

funktionskraven kan beskrivas i mätbara termer. Detta leder till osäkerhet hos entreprenörerna 

med färre anbud som följd, vilket minskar sannolikheten att den mest lämpliga entreprenören 

vinner upphandlingen. Detta kan också leda till att entreprenörer lägger på en summa på 

anbudet för att hantera osäkerheten. Funktionskrav kan också vara svåra att kontrollera och 

följa upp.  

3.2.4 Partnering 

Partnering är en projektform där de inblandade parterna har ett fördjupat samarbete med 

centrala komponenter som tillit, gemensamma mål och öppenhet (Nyström, 2005). Partnering 

kännetecknas av långsiktiga samarbeten med mer ofullständiga kontrakt, anledningen är att 

det är svårt att förutsäga framtida situationer för komplexa projekt med lång genomförandetid. 

Aktörer får en frihet att agera utifrån den aktuella situationen när den uppstår istället för att 

allting i förväg reglerats i kontraktet. Beställaren behöver därför inte lägga tid och resurser på 

att försöka reglera oförutsägbara situationer i kontraktet. För att detta ska fungera krävs det att 

båda aktörerna vinner på att samarbeta. Erfarenheter har dock visat att partneringkontrakt haft 

i stort sett samma detaljeringsgrad som icke-partneringkontrakt. I Nyströms 

licentiatavhandling Samverkan mellan beställare och utförare av drift- och 

underhållsentreprenad (2005) förklaras detta av följande orsaker: 

1. Lagen om offentlig upphandling och riktlinjer inom EU strävar mot en transparent 

upphandling med specificerade förfrågningsunderlag. 

2. Både beställare och entreprenör gynnas av ett detaljerat förfrågningsunderlag då detta 

innebär att det är lätt att värdera anbud och beräkna kostnader för arbetet. 

Partnering kan tillämpas med olika kombinationer av entreprenadform och ersättningsform 

(Mattsson, 2006). Trots den stora fördelen med ökad flexibilitet kan partnering innebära en 

risk för minskad affärsmässighet då beställaren väljer en entreprenör som bedöms vara mer 

samarbetsvillig än den entreprenör som lämnat lägst anbud. 



3. Upphandling 

 26 

3.3 Diskussion 

Det är i upphandlingsskedet som ramarna för det framtida arbetet skapas. Det gäller att skapa 

förutsättningar för entreprenörens lönsamhet samtidigt som beställaren är nöjd med utfört 

arbete
4
. George Chamoun förespråkar ett bra samarbete mellan parterna där beställaren stöttar 

entreprenören i arbetet samtidigt som entreprenören får stort utrymme att välja hur underhållet 

ska utföras. En typ av incitament är kontrakt som innehåller bonus och/eller avdrag beroende 

på hur väl entreprenören utför sitt arbete, detta förutsätter att arbetets resultat är mätbart 

(Mattsson, 2006).  

3.3.1 Nyproduktion 

Vid nyproduktion finns möjlighet att inkludera underhållet i nyproduktionen. Hans-Åke 

Mattsson tar i sin doktorsavhandling Integrated Bridge Maintenance (2008) upp ett försök på 

en vägsträcka mellan Täby Kyrkby och Rosenkälla där entreprenören ansvarade för både 

produktion och underhåll under de 15 första åren, samma upplägg borde även vara tillämpbart 

på broar. Syfte är att sänka totalkostnaden då produktionen och underhållet effektiviseras.  

3.3.2 Kontraktslängder & driftområden 

När det gäller underhåll av ett befintligt brobestånd kan det vara önskvärt med långa 

kontraktstider
6
. I praktiken är det svårt då LOU begränsar kontraktstiden till 5-6 år. Hans Lind 

diskuterar i debattartikeln LOU är oförenlig med affärsmässighet (2011) problematiken med 

LOU där beställaren inte kan ge löften i stil med: ”Gör du ett bra jobb så lovar jag dig fler 

jobb” eftersom vid avslutad kontraktstid måste andra aktörer få chansen vid en ny 

upphandling. Lind nämner också att beställaren tvingas ta det lägsta budet (så länge 

entreprenörerna uppfyller pre-kvalificeringskraven) för att undvika överklaganden och 

tidsfördröjningar. Risken är att en oseriös aktör lägger ett lågt bud och sedan räknar med att 

kunna tjäna pengar på tilläggsarbeten eller att ”fuska”. Lind presenterar också i sin 

debattartikel ett förslag på hur man kan upphandla för att gynna långsiktig effektivitet. 

Principen är att dela upp ett större område i flera driftområden och upphandla dessa separat. 

Entreprenaderna kommer sedan att utvärderas utifrån vissa kriterier där de som uppfyller 

kraven får fortsatt förtroende utan en ny upphandling. Är beställaren missnöjd ges 

driftområdet till en annan entreprenör eller upphandlas på nytt. Några områden bör vara små 

och lämpliga för nya företag att etablera sig på. Tanken bakom detta är få in nya aktörer på 

marknaden och gynna den naturliga konkurrensen. Enligt Lind bidrar denna modell till 

kompetenta beställare och ger entreprenörer möjlighet att arbeta långsiktigt förutsatt att de 

sköter sitt arbete.  

För att driftområden ska vara attraktiva för entreprenörer bör de vara lämpligt utformade med 

tanke på storlek och geografiskt läge
4
. Lämplig storlek på ett driftområde bör vara 400-600 

broar som ligger inom samma område för att minimera transportsträckorna. Underhåll av 

                                                 

4
 Chamoun, George; Sektionschef, Trafikverket. Intervju 2012-03-14. 

6
 Lind, Hans; Professor i fastighetsekonomi, KTH. Intervju 2012-02-28. 
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broar innebär en del fasta kostnader och ett större område innebär en lägre kostnad per enhet 

(Mattsson, 2008). Ett stort område ger däremot högre transportkostnader och utesluter mindre 

entreprenörer. I mer komplicerade områden med hög trafikbelastning såsom Stockholm bör 

områden innehålla 300-400 broar
4
. I intervjuer med bland annat George Chamoun

4
, Håkan 

Sundquist
7
 och Ghassem Hassanzadeh

8
 föreslog samtliga en lösning där det förutom 

förebyggande underhåll ingår andra arbetsuppgifter såsom avhjälpande underhåll för att göra 

det mer lönsamt för entreprenören. För att få bättre fungerande driftområden kan det vara 

intressant att undersöka ett möjligt samarbete med kringliggande kommuner
4
. I praktiken kan 

detta vara svårt att genomföra då ansvarsförhållanden, upphandling, etc. komplicerar 

samarbetet. 

3.3.3 Kunskapsåterföring 

En av riskerna med att gå från egen regi till att lägga ut verksamheten är så kallad brain-drain 

där beställaren förlorar sin kompetens och riskerar att hamna i underläge vid framtida 

upphandlingar då entreprenören besitter högre kompetens inom området
6
. För att undvika 

detta är det viktigt med kunskapsåterföring på såväl kort som lång sikt (Hassanzadeh & 

Silfwerbrand, 2011). Detta förutsätter dock att det finns goda rutiner för uppföljning av utfört 

arbete som sedan rapporteras och lagras i någon form av databas eller forum. Informationen 

kan sedan användas av beställaren och framtida entreprenörer för att underlätta och 

effektivisera det framtida arbetet. I de fall där underhållsarbetet upphandlas saknas naturliga 

incitament för entreprenören att lägga ner tid och arbete på kunskapsåterföring på grund av 

osäkerheten om fortsatt entreprenad efter kontraktstiden såvida det inte är reglerat i 

kontraktet. På Trafikverkets finns rutiner för kunskapsåterföring som bland annat består av 

regelbundna byggmöten en gång per månad där man diskuterar det pågående 

underhållsarbetet
4
. Det genomförs också ett avstämningsmöte en gång per år där man går 

igenom vad som varit bra, dåligt och vilka utvecklingsmöjligheter som finns. 

3.3.4 Alternativ upphandlingsform 

Johan Silfwerbrand för i debattartikeln Satsa på funktionsentreprenad för brounderhåll i 

tidsskriften Byggindustrin (2008) fram ett förslag som bygger på att låta entreprenören ta det 

ekonomiska ansvaret för att på så sätt åstadkomma ett brounderhåll av hög kvalitet. Förslaget 

går ut på att varje bro i ett område besiktigas och värderas, resultatet ligger till grund för 

bedömning av brobeståndets värde (E1) vid kontraktstidens slut. Brobeståndet handlas sedan 

upp av den entreprenör som tar på sig att underhålla brobeståndet och erbjuder beställaren 

lägst hyra. Hyran kan här betraktas som kostnader för underhållet inklusive en viss 

vinstmarginal för entreprenören. Beställaren säljer beståndet för beloppet E1 och erbjuder 

samtidigt entreprenören ett räntefritt lån (på samma summa). Vid kontraktstidens slut köper 
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beställaren tillbaka brobeståndet för en summa som baseras på en ny värdering (E2). 

Skillnaden mellan E2 och E1 tillfaller entreprenören. Detta innebär att ett väl utfört underhåll 

ger större differens och därmed större vinst. Skulle entreprenören missköta underhållet kan 

värderingen E2 vara lägre än E1 vilket innebär att entreprenören får betala vite motsvarande 

differensen. Silfwerbrand påpekar vidare ett antal kriterier för att förslaget ska vara möjligt, 

dels krävs en oberoende värderingen av brobeståndet, dels bör kontraktstiden vara minst 15 

år.  
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4 Anvisningar & protokoll 

Ett väl utformat underlag som visar underhållets omfattning är en förutsättning för att 

entreprenören ska kunna räkna och lämna anbud, men underlaget kan också utgöra ett 

hjälpmedel vid det praktiska arbetet. I det här kapitlet presenteras ett förslag på hur 

underhållet av Stockholms stads broar kan förbättras med hänsyn till dagens förutsättningar. 

Förslaget bygger på utformning av för staden nya egenskapskrav, objektskartor och 

uppföljningsprotokoll. Mer generella åtgärder för ett bättre underhåll har berörts i tidigare 

diskussionsavsnitt (se avsnitt 2.5 samt 3.3). 

4.1 Aktuell situation 

De resurser som idag finns tillgängliga för utförandet av underhållet är en spolbil och två 

heltidsanställda som under perioden april-oktober sköter underhållet enligt anvisningarna i 

Teknisk handbok (2010). För en del av Stockholms stads broar finns tillhörande så kallade 

Skötselföreskrifter där det i vissa fall finns hänvisningar till ritningar över detaljer som kräver 

underhåll. De existerande föreskrifterna för underhåll upplevs som krångliga och tidskrävande 

då ritningarna är av varierande kvalitet och ofta är för detaljerade där den relevanta 

informationen försvinner. Arbetet har trots detta fungerat väl, mycket tack vare god 

objektskännedom och den långa erfarenheten hos de anställda. Genomfört underhållsarbete 

rapporteras med hjälp av Skötselprotokoll där typ av arbete och eventuella anmärkningar 

redovisas. Protokollen lämnas till ansvarig på enheten för Konstbyggnadsteknik 

(Trafikkontoret) som beslutar om eventuella åtgärder. 

I dagens version av Teknisk handbok (2010) i avsnitt 3700 Skötsel av broar föreskrivs 

underhållsintervallen och ”det normala rengöringssättet”. När det förebyggande underhållet i 

framtiden upphandlas externt tror vi att man med fördel kan utöka Teknisk handbok till att 

också innefatta vilka krav som ställs på olika underhållsåtgärder även om Teknisk handbok 

idag hänvisar till olika dokument från till exempel Trafikverket. Detta skulle underlätta för 

både beställare och entreprenör då det finns tydligare krav att sträva mot och beställaren har 

lättare att ”mäta” utfört arbete. Trafikverket som har stor erfarenhet av brounderhåll och 

tidigare genomgått processen att gå från egen regi till att upphandla externt har tagit fram 

”tekniska krav” för förebyggande brounderhåll. Kraven för olika brodetaljer finns 

formulerade i dokumentet VVK Brounderhåll (2010:20) i Del 2 Förebyggande underhåll. 

Kraven är antingen uppbyggda av procentsatser såsom 80, 90 eller 95 % som anger 

renhetsgraden som krävs på till exempel en yta eller minsta genomflöde i en brunn. Kraven 

kan också vara angivna som maximalt tillåtna sprickbredder i beläggning eller ojämnheter vid 

övergångskonstruktioner. Det har framförts en del kritik mot dessa kravnivåer, i CBI:s rapport 

Tekniskt stöd för förebyggande brounderhåll (2011) efterlyser författarna ett mer 

vetenskapligt underlag för kravnivåerna. Metoderna för verifiering av kravnivåerna beskrivs 

vagt och är svåra att mäta, till exempel ”kantbalkars ovansida ska vara rena från för ögat 

synliga föroreningar … till minst 95 %”. Det saknas dessutom information om vilka 

förhållanden som ska gälla då kraven ska verifieras, som till exempel avstånd, ljus- och 

fuktförhållanden. Okulära verifieringar ställer dessutom stora krav på inspektören för att få en 
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så objektiv och korrekt bedömning som möjligt. Trots denna kritik har Trafikverket positiva 

erfarenheter av detta tillvägagångssätt
4
.  

I Trafikverkets dokument TK Brounderhåll (2009:83) ändrade man tidpunkten för när kraven 

ska vara uppfyllda, från att gälla året runt till att gälla under en viss period. I dagens gällande 

dokument VVK Brounderhåll (2010:20) ges ett större utrymme för när kraven ska verifieras 

då man istället föreskriver att tidpunkten ska anges i förfrågningsunderlaget.   

4.2 Inventering                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Arbetet med inventeringen påbörjades i januari 2012 och innefattade en kartläggning av de 

komponenter som kräver ett kontinuerligt underhåll. De komponenter som inventerades var 

fogar, lagerpallar, spol- och sugbrunnar samt sandfång. Respektive bros komponenter 

lokaliserades och markerades på objektskartor. Det är viktigt att påpeka att inventeringen inte 

syftade till att undersöka broarnas skick utan att uppskatta omfattningen på det förebyggande 

underhållet för respektive objekt. Inventeringen av brobeståndet delades av praktiska skäl upp 

i två faser:  

Fas I: Inventeringen genomfördes under perioden januari – mars 2012 och innefattade i 

huvudsak broar med relativt låg trafikbelastning och som därmed kunde inspekteras utan 

TMA-bil. Arbetet utfördes i samarbete med erfarna anställda på Trafikkontoret i Stockholm. 

Fas II: Inventeringsfas II påbörjades efter sandsopningen och utfördes i samband med det 

ordinarie underhållsarbetet. Arbetet med fas II pågick under perioden april – maj 2012 och 

innefattade större broar som krävde TMA-bil eller avstängning av bron för att en inventering 

skulle vara möjlig. 
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4.3 Objektskartor & uppföljningsprotokoll 

4.3.1 Objektskartor 

Syftet med de framtagna objektskartorna är att skapa ett underlag 

för det förebyggande underhållet. Respektive karta visar 

orienteringen och en skalenlig bild över objektet där olika 

komponenter såsom fogar, brunnar, sandfång m.m. är markerade. 

Uppbyggnaden av objektskartorna gör det möjligt att i framtiden 

införa mer objektsanpassade data (se 7. Bilagor – A.3 till A.5 för 

exempel).  

På varje objektskarta finns en informationsruta som innehåller 

objektets namn, objektnummer, K-nummer, symbolförteckning 

samt en sammanställning av komponenters antal och längd eller 

yta (se figur 9). Objektens namn och nummer överensstämmer 

med BaTMans register och Stockholms stads tidigare 

skötselprotokoll och skötselföreskrifter. Vid behov är det därför 

möjligt att gå tillbaka till äldre anvisningar. Komponenterna 

representeras av symboler med olika färg och form för att de 

enkelt ska kunna lokaliseras på kartan. Sammanställningen ger en 

övergripande bild av omfattningen och därmed kostnader för det 

förebyggande underhållet. Slutligen hänvisas till 

egenskapskraven (avsnitt 4.4 nedan). 

 

 

4.3.2 Uppföljningsprotokoll 

Syftet med uppföljningsprotokollen är att skapa en kommunikationslänk mellan beställare och 

entreprenör där genomfört underhåll dokumenteras. Beställaren får ett kvitto på utfört 

underhåll men även information om eventuella anmärkningar och kan därmed följa 

brobeståndets utveckling. Uppföljningsprotokollen har liksom objektskartorna en enkel och 

tydlig struktur för att belysa det som är relevant (se 7. Bilagor – A.2 Uppföljningsprotokoll). 

4.4 Utformning av egenskapskrav 

Intentionen är att Stockholms stad i framtiden ska använda BaTMan från ”vagga till grav”. 

Det kan därför vara motiverat att använda Trafikverkets aktuella krav i VVK Brounderhåll 

(2010:20) då det finns en tydlig koppling mellan Trafikverkets dokument och strukturen i 

BaTMan. I de flesta upphandlingarna hänvisas det idag till Trafikverkets krav men ägare kan 

även ha egna kravdokument som komplement för underhållet av sina konstruktioner 

(Vägverket, 2009a). 

Figur 9 - Informationsruta på 

objektskarta 
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Förslagen nedan är baserade på Trafikverkets krav i VVK Brounderhåll (2010:20) som 

korrigerats med information från tidigare TK Brounderhåll (2009:83). De föreslagna 

egenskapskraven har därefter utvecklats i samråd med Hans Persson
9
 och Bertil Gustafson

10
 

som är yrkesverksamma inom brounderhåll för Stockholms stad. Vi har redovisat de 

föreslagna korrigeringarna i Förslag under respektive del och de bör betraktas som 

minimikrav. Vissa konstruktioner kan kräva tätare intervall och mer omfattande underhåll 

som ansvarig person hos Stockholms stad reglerar. 

Broyta: Det finns idag inget formulerat krav i VVK Brounderhåll (2010:20) för broytans 

renhet. Vi ser ett behov av ställa krav på broytans renhet då den i hög grad påverkar andra 

komponenter som övergångskonstruktioner, brunnar, kantbalkar men även partikelhalter i 

luften som blivit en alltmer aktuell fråga. Ett krav för broytans renhet kan utformas i likhet 

med de krav som finns på andra konstruktionsdelar, d.v.s. att broytan ska vara ren från för 

ögat synliga föroreningar till minst 95 %. Vår åsikt är att kravet bör vara uppfyllt från vårens 

sandsopningen fram till dess att bekämpningsperioden börjar. I realiteten innebär 

egenskapskravet att entreprenören fritt kan planera underhållet anpassat efter brons behov.  

Kantbalk: I Trafikverkets VVK Brounderhåll (2010:20) står följande: 

(1) ”Kantbalkars ovansida ska vara rena från för ögat synliga föroreningar, exklusive 

bekämpningsmedel för vinterhalka, till minst 95 % per konstruktionsdel.” 

 

(2) ”Kantbalkar ska vara rena från bekämpningsmedel för vinterhalka till minst 95 % per 

konstruktionsdel.”  

(1) Verifieras med metod 57 a, (2) verifieras med metod 57 b (se 7. Bilagor – A.1 

Verifieringsmetoder). 

Förslag: vi anser att Trafikverkets egenskapskrav för kantbalkar är tillämpbara på stadens 

broar. Kravet bör vara uppfyllt senast 30 dagar efter det att bekämpningsperioden upphört 

fram till att bekämpningsperioden börjar.  

Räcke: I Trafikverkets VVK Brounderhåll (2010:20) står följande: 

(1) ”Räcken ska vara rena från för ögat synliga föroreningar, exklusive 

bekämpningsmedel för vinterhalka, till minst 95 % per konstruktionsdel.” 

 

(2) ”Räcken närmare än 6 m från vägbanekant ska vara rena från bekämpningsmedel för 

vinterhalka till minst 95 % per konstruktionsdel.” 

(1) Verifieras med metod 57 a, (2) verifieras med metod 57 b (se 7. Bilagor – A.1 

Verifieringsmetoder). 

Förslag: kraven bör vara uppfyllda senast 30 dagar efter det att bekämpningsperioden upphört 

fram till att bekämpningsperioden börjar. Särskild uppmärksamhet bör riktas till 

räckesinfästning i kantbalk. 

                                                 

9
 Persson, Hans; Drifttekniker, Trafikkontoret, Stockholms stad. Kontinuerlig dialog våren 2012. 

10
 Gustafson, Bertil; Serviceman, Trafikkontoret, Stockholms stad. Kontinuerlig dialog våren 2012. 
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Övergångskonstruktioner (fogar): I Trafikverkets VVK Brounderhåll (2010:20) står 

följande: 

”Övergångskonstruktions ovansida ska vara ren från för ögat synliga föroreningar, 

exklusive bekämpningsmedel för vinterhalka, till minst 95 % per konstruktionsdel.” 

Verifieras med metod 57 a (se 7. Bilagor – A.1 Verifieringsmetoder). 

Förslag: övergångskonstruktioner rengörs och kontrolleras årligen vår respektive höst. Första 

tillfället på våren ska tidigast ske vid sandsopningen och andra tillfället på hösten innan 

bekämpningsperioden börjar. Kravet ovan bör rimligen endast kunna verifieras omedelbart 

efter rengöringstillfället då smuts snabbt ansamlas i fogar. En åtgärd som prövats som 

sannolikt skulle minska ansamlingen av smuts är att samplanera spolningen av 

övergångskonstruktioner med sopning av körbanan/broyta. På detta sätt undviker man att 

uppspolad smuts återsamlas i fogar och brunnar.  

Ytavlopp (brunnar): I Trafikverkets VVK Brounderhåll (2010:20) står följande: 

”Varje ytavlopp ska ha en genomflödesarea på minst 80 %.” 

 

”Varje stuprör ska ha en genomflödesarea på minst 80 %.” 

Verifieras med metod 61 b (se 7. Bilagor – A.1 Verifieringsmetoder). 

Förslag: spol- och sugbrunnar ska spolas eller sugas minst en gång per år. Kravet ovan bör 

rimligen endast kunna verifieras omedelbart efter rengöringstillfället. Därutöver ska 

eventuella stopp åtgärdas snarast möjligt då vattenansamlingar på körbanan kan äventyra 

trafiksäkerheten, dessutom påskyndar stillastående vatten nedbrytningshastigheten. 

Sandfång: VVK Brounderhåll (2010:20) behandlar inte vilka krav som ska gälla för denna 

konstruktionsdel. Sandfång bör betraktas som en sugbrunn som i normala fall ska sugas minst 

en gång per år. Det finns en del objekt med större sandfång som inte kräver lika täta intervall, 

det är då upp till ansvarig person hos Stockholms stad att anpassa intervallet för det aktuella 

objektet. Därutöver ska eventuella stopp eller ett fullt sandfång åtgärdas snarast möjligt då 

vattenansamlingar på broytan kan äventyra trafiksäkerheten.  

Lagerpall: I Trafikverkets VVK Brounderhåll (2010:20) står följande: 

(1) ”Lagerpallar ska vara rena från för ögat synliga föroreningar, exklusive 

bekämpningsmedel för vinterhalka, till minst 95 % per konstruktionsdel.” 

 

(2) ”Lagerpallar ska vara rena från bekämpningsmedel för vinterhalka till minst 95 % 

per konstruktionsdel.” 

(1) Verifieras med metod 57 a, (2) verifieras med metod 57 b (se 7. Bilagor – A.1 

Verifieringsmetoder). 

Förslag: i TK Brounderhåll (2009:83) anges att kraven bör vara uppfyllda senast två månader 

efter det att bekämpningsperioden upphört fram till att bekämpningsperioden börjar. Vi anser 

att kravet bör gälla året runt eftersom lagerpallar inte ska utsättas för bekämpningsmedel för 

vinterhalka förutsatt att ovanliggande övergångskonstruktion är hel. Kraven ska i princip 

kunna verifieras året runt men lämpligen utförs en kontroll i samband med verifieringen av 
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övergångskonstruktionerna. För en del broar är andra föroreningar från till exempel fåglar ett 

problem som kan undvikas genom att näta in lagerpallen. Med en lämplig utformning av nätet 

kvarstår möjligheten att rengöra lagerpallen.   

Slutkommentarer: Det kan vara intressant att diskutera tidpunkten för när kraven ska vara 

uppfyllda och brister ska vara åtgärdade. En stor del av förslagen ovan är tidsbegränsade till 

30 dagar efter bekämpningsperioden upphört. Självklart är det optimala att underhållet utförts 

direkt efter bekämpningsperioden för att minimera olika nedbrytningsprocesser, men detta är 

inte realistiskt att kräva av en entreprenör på ett helt brobestånd då det skulle kräva stora 

resurser av entreprenören och omfattande trafikavstängningar. Tidsintervallet 30 dagar ger 

entreprenören utrymme att planera underhållet tillsammans med Trafikkontoret. När det gäller 

tidpunkten för när brister ska vara åtgärdade kan man inte enbart förlita sig på entreprenörens 

goda vilja. Brister kan vara mer eller mindre allvarliga och det kan vara svårt att formulera 

krav för när bristen ska vara åtgärdad som står i paritet mot bristens omfattning. Ett sätt att 

angripa problematiken vore att dela upp bristerna i akuta och icke akuta. En akut brist på en 

vägbro ska åtgärdas omedelbart medan en icke akut brist på en gång- och cykelbro kan tillåtas 

att finnas kvar en längre tid. 

Det är av stor vikt att kravnivåerna är möjliga att uppnå för att inte kravens betydelse ska 

urholkas. För att uppmuntra entreprenören att utföra åtgärder och/eller åtgärda brister snarast 

möjligt kan ett eventuellt bonus-/vitessystem vara en tänkbar lösning. Systemet ger samtidigt 

beställaren indikationer på arbetsbelastningen där exempelvis återkommande viten kan tyda 

på för hög arbetsbelastning eller att entreprenören saknar de resurser och/eller den kompetens 

som krävs. 

Vi tror att det finns mycket att vinna av att samplanera olika underhållsåtgärder. Under 

inventeringsarbetet av Johanneshovsbron testades att samordna sopningen av körbanan med 

spolning av brunnar och fogar för att undvika att uppspolad smuts återsamlas i brunnar och 

fogar. Det är svårt att på ett tidigt stadium dra några slutsatser då resultatet av samordningen 

visar sig först vid nästa spolning, men sannolikt kommer utfallet vara positivt. Idag ligger 

ansvaret för sopning av broytan/körbanan och övriga underhållsåtgärder på olika enheter 

vilket riskerar att försvåra samordningen. Detta kan naturligtvis lösas genom god 

kommunikation och samarbete mellan enheterna.  
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5 Slutsatser & fortsatt forskning 

5.1 Slutsatser 

Stockholms stad sköter idag det förebyggande underhållet i egen regi men kommer inom de 

närmsta åren att upphandla underhållsarbetet. Arbetet genomförs idag mycket på erfarenhet 

och rutin då de skötselföreskrifter och protokoll som finns tillgängliga inte innehåller den 

information som efterfrågas. I framtiden när en entreprenör ansvarar för underhållet är det 

sannolikt att Teknisk handbok får större betydelse eftersom entreprenören saknar den 

erfarenhet och rutin som tidigare funnits inom den egna organisationen. Teknisk handbok är 

stadens styrande dokument och bör tydligt reglera de krav som ställs på underhållsarbetet så 

att beställare och entreprenör arbetar mot samma mål. 

Skicket på Stockholms stads broar blir allt sämre vilket bekräftas av att antalet åtgärder som 

måste genomföras inom tio år ökar. Om detta beror på hög trafikbelastning, ett åldrande 

brobestånd och/eller för små underhållsanslag är svårt att utröna men sannolikt skulle man 

göra stora besparingar på att öka anslagen för förebyggande underhåll. Trots ökat fokus på 

underhåll är frågan fortfarande förhållandevis lågt prioriterad. Det behövs verktyg för att visa 

besparingen av olika underhållsåtgärder och därmed konkret belysa frågan för beslutsfattare. 

Förvaltningssystem såsom BaTMan är ett exempel på verktyg där man kan få en överblick på 

brobeståndets skick och samtidigt prognostisera underhållskostnader. 

När underhållet av Stockholms stads brobestånd handlas upp kan det vara lämpligt att dela 

upp beståndet i flera driftområden med 300-400 broar per driftområde som upphandlas 

separat. Genom att låta kontraktstiderna löpa ut olika år blir beställaren mer aktiv och kan dra 

lärdom av tidigare upphandlingar. Driftområden gör det också möjligt att jämföra olika 

entreprenörer mot varandra och skapa en konkurrenssituation. För att skapa bättre lönsamhet 

för entreprenören bör andra arbetsuppgifter som till exempel avhjälpande underhåll ingå i 

kontraktet. På detta sätt lockar man fler entreprenörer och får därmed ett större urval vid 

upphandlingen. Vi ser dock en risk att en för stor andel avhjälpande underhåll kan leda till 

minskad fokus på kärnverksamheten som i detta fall är det förebyggande underhållet. 

För att behålla sin kompetens som beställare krävs goda rutiner för kunskapsåterföring. Vid 

kontraktstidens slut riskerar man att förlora de erfarenheter entreprenören har såvida det inte 

reglerats i avtalet. Uppföljningsprotokoll och regelbundna möten är två viktiga delar som 

bidrar till kunskapsåterföringen.    

Eftersom Stockholms stad förvaltar ett stort brobestånd är det viktigt att på något sätt 

sammanställa och visualisera omfattningen på underhållet. De framtagna objektskartorna 

visar mängder och orientering på brons komponenter som är relevanta för underhåll.  

Beställaren får med hjälp av dessa uppgifter ett underlag för planering och framtagande av 

förfrågningsunderlag medan entreprenören vid behov kan använda kartorna som ett 

hjälpmedel vid det praktiska underhållsarbetet.  

De föreslagna egenskapskraven ger entreprenören frihet att själv välja metod för hur arbetet 

ska utföras så länge minimikraven uppfylls. Bristen på kravens vetenskapliga grund kan 

ifrågasättas men Trafikverkets krav är förmodligen de mest utvecklade idag. Genom att lita på 
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entreprenörens sannolika vilja att göra ett bra arbete och samtidigt skapa goda förutsättningar 

tror vi att det med tiden utvecklas en praxis för vad som är en acceptabel kravnivå.  

5.2 Fortsatt forskning 

Brounderhåll utförs med relativt enkla åtgärder men på grund av broars långa livslängd är det 

svårt att utvärdera olika åtgärders effekter. Nedan presenteras några forskningsförslag som 

väckts under examensarbetet: 

 Det behövs forskning för att utreda hur nedbrytningen av olika komponenter påverkas 

med eller utan underhåll. En studie skulle kunna utvärdera den utökade livslängden i 

förhållande till kostnaden och därmed visa på en eventuell besparing. 

 Det kan också vara intressant att undersöka utformningen av driftområden för att på så 

sätt skapa bättre förutsättningar för underhållsarbetet. Parametrar som områdesstorlek, 

arbetsuppgifter och eventuella samarbeten med omkringliggande kommuner är några 

delområden som kan studeras för att få fler anbud och lättare kunna utvärdera olika 

entreprenörer. 

 Är det möjligt att ta fram egenskapskrav som enkelt kan mätas och verifieras? En 

framgångsrik studie skulle kunna ligga till grund för mer objektiva mätmetoder. Detta 

skulle troligen underlätta underhållsarbetet då utrymmet för tolkningar och 

egenintressen minimeras.   
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7 Bilagor 

A.1 Verifieringsmetoder 
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A.2 Uppföljningsprotokoll 

 

 



 

OBJEKT: Magelungsvägen över 

Huddingevägen, Mässvägen 

OBJEKTNR: 53-4-0083 A, B 

KNR: 180-11407-1, 180-11408-1, -

2, -3, -4 

SYMBOLER 

           OBJEKT 

           SPOLBRUNN 

           SUGBRUNN 

           SANDFÅNG 

           FOG 

 

SAMMANSTÄLLNING 

DEL ANTAL LÄNGD/YTA 

Broyta - 13397 m2 

Kantbalk - 2597 m 

Räcke  - 2094 m 

Fog  4 102 m 

Spolbrunn 34 - 

Sugbrunn 0 - 

Sandfång 0 - 

Lagerpall 4 - 

 

OBS för anvisningar se Teknisk 

Handbok, Del 3 - Konstbyggnader 

              

 

 

A.3 Magelungsvägen över Huddingevägen och Mässvägen 



 

ACO – ränna, spola och sug från 

Strömgatan respektive Slottskajen 

mot Norrbrons mitt 

OBJEKT: Norrbron 

OBJEKTNR: 52-2-0086 A & B, 52-

2-3001, 52-2-3002 

KNR: 180-11015-1, 180-11016-1, -

2, 180-10979-1, 180-10980-1 

SYMBOLER 

           OBJEKT 

           SPOLBRUNN 

           SUGBRUNN 

           SANDFÅNG 

           FOG 

 

SAMMANSTÄLLNING 

DEL ANTAL LÄNGD/YTA 

Broyta - 4137 m2 

Kantbalk -  160 m 

Räcke  - 445 m 

Fog  0 0 m 

Spolbrunn 14 - 

Sugbrunn 0 - 

Sandfång 2 - 

Lagerpall 0 - 

 

OBS för anvisningar se Teknisk 

Handbok, Del 3 - Konstbyggnader 

              

 

 

A.4 Norrbron 



 

Sandfång under bron 

OBJEKT: Valhallavägen vid kv 

Fältöversten. Gångbro över. 

OBJEKTNR: 52-1-0079 

KNR: 180-10898-1 

 

SYMBOLER 

           OBJEKT 

           SPOLBRUNN 

           SUGBRUNN 

           SANDFÅNG 

           FOG 

 

SAMMANSTÄLLNING 

DEL ANTAL LÄNGD/YTA 

Broyta - 265 m2 

Kantbalk - 170 m 

Räcke  - 170 m 

Fog  0 0 m 

Spolbrunn 4 - 

Sugbrunn 0 - 

Sandfång 1 - 

Lagerpall 0 - 

 

OBS för anvisningar se Teknisk 

Handbok, Del 3 - Konstbyggnader 

              

 

 

A.5 Valhallavägen vid kv Fältöversten, GC-bro 
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