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   Sammanfattning 
 

I detta examensarbete undersöks hur stödmurar av olika slag kan utföras på ett underhållsvänligare 

sätt. Med det menas att kostnaden för drift och underhåll ska hållas på en rimlig nivå med ”normalt 

underhåll”. Arbetet har genomförts på uppdrag av Nacka Kommun.  

Stödmurar har till uppgift att ta hand om jordtryck och även eventuella trafiklaster från vägar eller 

parkeringar. Detta ställer krav på att stödmuren är dimensionerad för de laster, och även för de olika 

typer av angrepp som kan förekomma med hänsyn till miljö. Stödmurar som är i stort behov av 

underhåll är idag ett problem för Nacka kommun som beställare. I dagens läge får kommunen sina 

stödmurar levererade av i princip samma typ och företag, vilket gör att kostnaderna för drift och 

underhåll också ligger på samma nivå. För att undersöka vilka typer av stödmurar som finns på 

marknaden, har en kategorisering gjorts av de vanligast förekommande stödmurarna, deras fördelar 

och nackdelar, samt användningsområden för de olika typerna. 

En LCC beräkning har gjorts för att lättare kunna se skillnaden mellan de olika stödmurarna med 

avseende på initialkostnader för produkten samt drift och underhållskostnader under dess livslängd.  

Betong som är det klart dominerande materialet som stödmurarna byggs av idag, har förklarats lite 

mer ingående med hänsyn till vilka skador som kan förekomma och även hur dessa kan undvikas. 

Ett av resultaten som är framtaget genom livscykelkostnadsberäkning visar, att gabioner som 

stödkonstruktion har minsta totalkostnad under dess livslängd. 

En av slutsatsen som arbetet har mynnat i är att med ett högre krav under projekteringsskedet kan 

skador som är ofta förekommande undvikas, eller hållas på en acceptabel nivå under stödmurens 

livslängd. Skadorna kan vara sprickbildning, avspjälkning eller korrosion av armering.  
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Abstract 
 
In this thesis an literature study have been done to examines how the retaining walls of various kinds 
can be performed in a maintenance friendly way. This means that the cost of operation and 
maintenance must be kept at a reasonable level with ”normal maintenance”. The work has been 
carried out on behalf of and supervised by Nacka Municipality. 
 
Retaining walls have the task of caring for earth pressure and also possible traffic loads from roads or 
parking areas. This demands that the retaining wall is dimensioned for the loads, and also for the 
different types of attacks that can occur with regard to the environment. Retaining walls that are in 
great need of maintenance is now a problem for Nacka municipality. At present, the municipality is 
getting all its retaining walls supplied by basically the same type and company. This means that the 
costs of operation and maintenance are also located on the same level. To examine the types of 
support walls that are available in the market today a categorization have been made of the most 
common retaining walls, their advantages, disadvantages and uses of the different types. 
 
An LCC calculation has been done to help identify the difference between the different support walls 
with respect to the initial cost of the product, and operation and maintenance costs over its lifetime. 
Concrete which is the dominant material that retaining walls are built of today have been explained 
more thoroughly with regard to the damage that may occur and also how they can be avoided. 
 
One of the results of the work is that with higher requirements during the design stage can damages 
that are frequently be avoided, or kept at an acceptable level during retaining walls durability. Effects 
may be cracking, spalling and corrosion of reinforcement. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund   
Stockholm är den stad i Sverige, där det sker mest inflyttning. Detta medför att regionen förtätas och 

behovet av bostad–och infrastrukturs byggande också ökas. Nacka kommun är en av kommunerna i 

Stockholmsregionen med mest omfattande utveckling. Förtätning och ett antal stora projekt 

planeras fram till 2030 eller pågår, vilket påverkar förvaltningsverksamheten direkt eller indirekt. Det 

medför ett ökat behov av stödmurar som är underhållvänliga samt uppfyller sin funktion [1]. 

Stödmurarna som Nacka kommun beställer idag från olika byggentreprenörer kommer i de flesta fall 

i en utförandeform med föreslaget pris, vilket gör att drift och underhållskostnader också hålls på 

samma nivå. I och med att kunskapen är bristfälligt inom området accepteras ofta den föreslagna 

lösningen. I stället för att godta det framlagda förslaget vill kommunen även se andra lösningar och 

ha möjligheten att bestämma vilken stödmur som skulle passa bäst i området ur olika synpunkter. 

Dessa synpunkter är bland annat:   

 Miljöanpassning av stödmurar till det omgivande området   

 Iakttagande av närliggande konstruktioner, där förhållandet mellan stödmur och 

närliggande konstruktioner omöjliggör reparationer av skador i form av bland annat:  

 Olika typer av sprickor   

 Färgmissbildning på stödmurar  

 Brott i konstruktioner   

 Spjälkning  

 Korrosion   

 Vittring 

 Tid och kostnader för åtgärder av skador och trafikavstängningar   

 Iakttagande av LCC     

 Byggtid   

 Drift–och underhållskostnader    
 
 

1.2 Målformulering och syfte   
Målet med undersökningen är att framställa en LCC–beräkning som jämför olika typer av 
stödkonstruktioner, och deras totala kostnader under livslängden, vilket kommer att underlätta valet 
av stödmurar och skapa en trevligare miljö i området. 
 
I denna undersökning är syftet att jämföra olika typer av stödmurar inklusive spont som förekommer 
i föreskrifter och rekommendationer från olika instanser. Nacka kommun, som beställare av 
konstbyggnader, vill aktivt vara med och kunna styra valet innan programskedet.  
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1.3 Avgränsningar  
Projektet kommer att avgränsas till aktuella material och typer av stödmurar som är beskrivna i 
följande ordning:  

 Eurokoder 

 Boverkets byggregler  

 TRVK-bro 11  

 TRVR-bro 11  

 Nacka kommuns krav på stödmurar  
 
 

1.4 Metoder och Material  

 Litteraturstudie 

Genom instudering av litteratur som berör stödmurar och spont, vilket även innebär en fördjupning i 
materialtyper som byggnadsverket kan vara uppfört av. Dessa litteraturer är bland annat: 

 Betonghandboken 

 Handboken byggkonstruktion 

 Geoteknikhandboken 

 Sponthandboken 
 

 Databaserad vetenskaplig information 
 Web of Science  

 Libris  

 Google scholar  

 KTH DiVa  

 KTH bibliotekets webbtjänst sökmotor  

 KTH b:s katalog  
 

 Övriga  
 Föreläsning i framtagning av livscykelkostnad hos Nacka Kommun  

 Intervju med stödmurtillverkarna, och underhållsföretag   
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2 Kategorisering av stödmurar 

2.1 Allmänt 
Kategoriseringen är tänkt att underlätta förståelsen för, vilka stödmurar som förekommer på 
marknaden, materialtypen och användningsområden för dessa konstruktioner. 
 
Fristående stödmurar kan delas in i fyra olika kategorier [4]: 

 Vinkelstödmurar 

Vinkelstödmurar eller L-stödmurar är den vanligaste typen av fristående stödmurar som 
förekommer. Stödmuren stabiliseras genom sin egentyngd samt med jordfyllning på 
bottenplattan. 
 

 Flänsstödmurar  

Flänsstödmurar eller T-stödmurar har mest användning vid större murhöjder över 6 á 8 
meter. “Det kan vara fördelaktigt att avstyva frontmuren och bottenplattan med tvärställda 
stödväggar, konterforer.” Konstruktions stabilisering utförs på samma sätt som 
vinkelstödmurar. 
 

 Klumpstödmurar  

Klumpstödmurar, eller gravitationsmurar stabiliseras genom sin egen vikt. Nuförtiden 
förekommer konstruktionen som stenmur vid lagom höjdnivåer.  
 

 Förankrade stödmurar  

Tack vare sin förankring är konstruktionen lika stadigt som en spontvägg, dock används 
förankrade stödmurar sällan. 
 
 

2.2 Prefabricerade vinkel–och flänsstödmurar 
Att gjuta betong i fabriker och sedan transportera och montera den på byggplatsen är idag en vanlig 

lösning och fördelarna är många. Förtillverkade stödmurar ses som ett bra komplement till 

platsgjutna stödmurar, och förekommer i bland annat L-formad, T-formad, och som hörnelement. L-

formade stödmurar är den klart vanligaste stödmuren som beställs hos de olika tillverkarna som 

producerar stödmurar.   

 

        

Figur 2.1 Prefabricerad L-stödmur (Starka AB) 
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Murtypen används bland annat till parkanläggningar, vägar, lastkajer, etc. Muren består av en klack 

med en vertikal väggdel som håller emot jordmassorna. Klackdelen fylls med jordmassor som har en 

stabiliserande funktion och förhindrar att muren glider i väg eller stjälper. En L-stödmur har en relativ 

lite area (jämfört med en T-stödmur) som vilar mot jorden, Om jorden har dålig bärförmåga blir 

tryckspänningarna i jorden stora och det resulterar i sättningar [12].  

 

Flänsstödmurar är alternativet till L-stödmuren om markförhållandena är dåliga och stora laster 

förekommer, eller att det önskas större viloarea för stödmuren mot marken. Den större arean fås 

genom T-stödmuren, eftersom den har en extra klack jämfört med L-stödmuren. Extra klacken gör att 

lasten sprids på ett större område och det resulterar i bland annat mindre markspänningar, mindre 

tryck mot muren, och minskad risk för sättningar och dylikt. Figur 2.2 visar ett exempel på en 

flänsstödmur [12]. 

  

Figur 2.2 Prefabricerad T-stödmur (ST: Eriks AB) 

 

 

2.3 Övriga stödmurar med hänsyn till material 

 Betong 

 Betongmurblock 

Betongmurblock figurerar i olika former, höjder och storlekar. En av dessa former är att 

blocken består av två ihåliga fyrkanter. Hålen har som funktion att ge materialen en lättare 

vikt samt en materialbesparing. Hålutrymmen fylls efterhand med grus för att ge 

konstruktionen en högre vikt. Effekten av vikten leder till att konstruktion blir stadigt upp till 

minst 1,2 meter utan murbruk, eller andra förankringsdetaljer. Murblocken är gjord i första 

hand för att bygga trädgårdsmurar [14]. Figur 2.3 visar en konstruktionslösning för en murtyp 

(pisa2) av betong blockar. 
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Figur 2.3 Utförandet av betongmurblock med jordförstärkning i form av nät som läggs på för att öka bärigheten och få 
bättre sammanhållning mellan jord och muren(Starka AB) 

 

 Knäcksten 

Knäckstenen förekommer oftast i betong och sten i slänter, trädgårdar, och som en nivåmur 

mot gator. Materialet förmedlar en naturligt och stadigt känsla vid insyn i trädgårdar. Att 

bygga stödmur av knäcksten är relativ enkelt och lätt. Detta beror på att ingen bindnings 

medel, eller cement är nödvändigt mellan stenarna. Stenarna läggs omlottskarvade på 

varandra och bakomliggande materialen håller muren på plats [15]. 

 

 Sten  

 Kallmur 

Materialet sten har mycket högt tryckhållfasthet och dåligt böjhållfasthet jämförd med 

betong. Därför används materialen till massiva murar och bärande överstycken med 

begränsad längd för i tiden [6].  Kallmur är stenar som läggs omlottskarvade på varandra utan 

murbruk. Detta medför att konstruktion har en begränsad konstruktionshöjd, det vill säga att 

ju högre konstruktionshöjd desto instabilare murverk [16].  

 

 Gabioner 

Gabioner är nätkorgar av rostfritt stål, som fylls med stenar. Stenarnas vikt stabiliserar 

gabionen och håller den på plats. I och med att stenmaterialet är beständigt och har högt 

hållfasthet, samt avsaknaden av bildningsmedel mellan stenarna, gör gabionkonstruktionen 

till i princip underhållsfritt stödkonstruktion.  Gabioner har brett användningsområde bland 

annat längs vägslänter, bryggor, banvallar och brokonor, som erosionsskydd och 

kanalförstärkningar, bryggor, vågbrytare och pirar [13]. Nackdelarna med 

gabionkonstruktioner är att de galvaniserade ståltrådarna som korgen utgörs av eller 

fästannordningen till bakomliggande berg eller jordmaterial kan brista, om konstruktionen 

inte är dimensionerat eller utfört på ett korrekt sätt. En annan nackdel är 

gabionkonstruktionens egentyngd som kan medföra större sättningar i marken än 
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motsvarande betong och spontstödkonstruktioner [28]. Ett exempel på ras av 

gabionkonstruktion på grund av konstruktionsfel visas i figur 2.4. 

                
                   Figur 2.4 Ras av Gabionmur på E4 (SVT.se) 

 

 Lera  

 Lecablock 

Ordet leca står för “Light expanded clay aggregate” som tillverkas av kalkfattig lera. 

Materialet utnyttjas i stället för ballast vid tillverkning av lecablock. Dels för att materialet är 

lättare än betong, och dels för att produkten har samma täthet och utseende som betong. 

Även produktens beständighet kan till och med hävdas bättre än den vanliga betongens vid 

samma hållfastighet, eftersom vatten cement talet är betydligt lägre hos lecablock [6]. Dessa 

murar kan användas bland annat vid parkeringsplatser, trafikplatser, parker, 

idrottsanläggningar, små trädgårdar, lantbruk, bostadsområden och 

återvinningsanläggningar[17]. 

 

 Trä 

 Byggtimmer 

Trä består kemisk oberoende av träslag huvudsakligen av 50 % kol, 43 % syre och 6 % väte. 

Materialet beter sig olika och har olika egenskaper beroende av huvudsakligen i dessa 

riktningar. 

 Fiberriktningen (stammens längdriktning) 

 Radiell riktning (vinkelrätt mot fiberriktning och års ringarna) 

 Tangentiell riktning (vinkelrätt mot fiberriktning men parallellt mot årsringarna) 
[6]. 

Trästödmurar av byggtimmer existerar i slänter, trädgårdar, större stenkistor till broar eller 
som en nivåmur mot gatan. Muren kan förekomma både i from av stående och liggande 
byggtimmer [25]. 
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2.4 Sponttyper av Stål 

 Allmänt 

Stål är en benämning på material med grundämnet järn som huvudbeståndsdel, som framställts i 
princip genom två tillverkningsvägar, malm - och skrotbaserad tillverkning [6]. Vid tillverkning av 
malmbaserat stål behövs järnråvara i form av malm och även en mindre del av skrot, samt 
legeringsämnen för att materialet ska få de rätta egenskaperna. Vid tillverkning av skrotbaserat stål 
används i princip ljusbågsugnar för smältningen av stålskrotet. Ljusbågsugnar är eldrivana vilket 
innebär att de kräver elektrisk energi. Den specifika energiförbrukningen i kWh/ton för skrotbasread 
stål är en femtedel jämförd med malmbasred ståltillverkning [20].  
 
Sponter används huvudsakligen som stödkonstruktioner vid schaktning för byggnadskonstruktioner 
för att ta upp jordtryck. Stödkonstruktionerna förekommer i permanent och tillfälliga former. 
Stålspont kan användas vid bygge av broar, kajer, slussar, hamnanläggningar och andra tillfällen där 
markförskjutning uppstår.  
 
Sponter förekommer i följande typer i Eurokod. 

 

 Tätspont 

Tätspont består av stålprofiler 6-14 mm tjocka som slåss ner i marken. Spontplankorna kan låsas i 

varandra för att förhindra vatten eller lös lera tränga sig in i materialet. Tätsponten kan strävas, 

förankras eller förstärkas med hammarbandsband [18]. 

 

 Glesspont (Berliner spont) 

Glesspont framställs framför allt av H-balkar. Sponten är lämpligt där jorden är blockig eller 
friktionsrik. 
 
Konstruktionen kan sättas ihop genom slagning av H-balkar direkt i marken om vibrationskrav saknas, 
eller hårdare buller uppstår. Annars kan glessponten byggas genom förborrning i mark. 
Mellanrummen mellan dessa balkar är mellan en till två meter. Utfackningen kan göras bland annat 
av sprutbetong, trä eller plåt [18]. 
Vid djupa förhållande förstärks konstruktion genom förankring, sträva eller med 
hammarbandsbalkar. Figur 2.5 visar material och utförandet för glesspont.  

 

Figur 2.5 Exempel på hur en glesspont kan se ut (Eurokod) 

A-Skivbeklädnad, plank eller annan utfyllnad. 
B-Bärpåle 
 

 Borrad rörspont 
Borrad rörspont består av stålrör som borras ner i marken. Denna typ av konstruktion är lämplig 
metod vid svåra markförhållanden, eller om det finns krav på minimal omgivningspåverkan. 
Konstruktionen kan även användas där möjlighet till slagning saknas [18]. 
 
 



8 
 

3 Föreskrifter, regler och standarder som berör stödkonstruktioner 

3.1 Allmänt  
Följande föreskrifter, regler och standarder ställer krav för funktion och dimensionering av 
stödkonstruktioner. 
 

3.2 Funktion 
 SS-EN 13369:2004 (Förtillverkade betongprodukter - Gemensamma regler) “Denna 

Europastandard anger terminologi, krav, grundläggande funktionskriterier, 

provningsmetoder samt utvärdering av överensstämmelse, som specifika produktstandarder 

kommer att hänvisa till.” 

 SS-EN 15258:2008 “Denna europeiska standard behandlar kraven, de grundläggande 

kriterierna för prestanda samt utvärderingen av överensstämmelse för förtillverkade 

element, tillverkade av oarmerad, armerad eller förspänd betong med normal densitet, 

använda till stödmurskonstruktioner.” 

 TK geo 13 Trafikverkets tekniska krav för geokonstruktioner 

 
Fyllning mot bro och stödmur ska utföras enligt: 

 ATB VÄG 2005, C2.7, E5.4 och E7.3  

 Kontroll enligt ATB VÄG, E5. 

 

Förskrifter: 

 VVFS 2003:140 Vägverkets föreskrifter om tekniska egenskapskrav vid byggande på vägar och 

gator 

 AFS 1999:03 Arbetarsskyddsstyrelsens föreskrifter om byggnads -och anläggningsarbete 

 AFS 2001:09 Hamnarbete 

 Plan- och bygglagen 10 kap 6 §. Kontrollplan  

 

3.3 Dimensionering  
TRVK Bro 11 Trafikverkets tekniska krav för dimensionering av broar och vissa andra i TRVK angivna 

konstruktioner 

Spont: 
 SS-EN 1993 Dimensionering av stålkonstruktioner 

 SS-EN 14199 Utförande av geokonstruktioner – Mikropålar 

 SS-EN 1536:1999 Utförande av geokonstruktioner: Grävpålar  

 SS-EN 1537:1999  Utförande av geokonstruktioner; Förankringar  

 SS-EN 12063:1999  Utförande av geokonstruktioner; Sponter  

 SS-EN 12699:2000  Utförande av geokonstruktioner; Massundanträngande pålar 

 SS-EN 1090:2008+A1:2011 Utförande av stål- och aluminiumkonstruktioner - Del 2: 

Stålkonstruktioner 

Stödmurar: 

 SS-EN 1997-1:2005 Dimensionering av geokonstruktioner – Del 1:  Allmänna regler    

 SS-EN 1997-2:2007  Dimensionering av geokonstruktioner – Del 2: Marktekniska 

undersökningar 
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Betong Cementpasta Cement

Vatten

Luft

Tillsatsmedel

Ballast Ballastmaterial I

Ballastmaterial II

Ballastmaterial III

 

4 Materialet betong 

4.1 Allmänt 
Betong är en blandning av ballast (sten, grus, fingrus) och cementpasta (vatten, cement och 
eventuella kemiska tillsatser). Dessa material blandas ihop och resultatet blir en formbar massa som 
kallas betong. Blandningen av bindemedel och vatten kallas för cementpasta och utgör det lim som 
håller ihop betongen [5]. I den normalt förekommande betongen utgörs ca 25-30% av volymen av 
cementpastan, 70-75% ballast, utan att ta hänsyn till luftblåsor i betongen som brukar ligga mellan 1-
3% av totala volymen beroende på betongtyp [2]. Figur nedan visar betongens bestånd delar. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

4.2 Cement 
Cement är bindemedlet som håller ihop betongmassan efter blandning med vatten. Materialet är en 
blandning innehållande kalksten, kisel, aluminium och järn. Kalksten utgör det största andelen 
volymmässigt. Materialet bryts från naturen, och efter krossning hettas upp till närmare 1500 °C 
roterande ugnar. Resultatet blir runda kulor som kallas portlandcementklinker. Klinkern mals sedan 
ner i kvarnar till cement med tillsättning av små mängder gips. Gipsets uppgift är att förhindra en 
falsk tillstyvnad som förhindrar gjutning. Tillsatsmaterialen kan även vara t.ex. kisel, granulerad 
masugnsslagg för vissa cementtyper [3]. 
 
Cement kan delas in i tre olika huvudtyper med hänsyn till deras beståndsdelars procentuella andel 
[5]: 

 CEM I- Portlandcement  

 CEM II- Portland-kompositcement 

 CEM III- Slaggcement 

 

Portlandcementen delas i sin tur in i tre olika kategorier i Sverige: 
 Snabbt hårdnande (SH) 

 Standard (std, Byggcement) 

 Långsamt hårdnande (LH, Anläggningscement) 

 
 

 

Figur 4.1 Betongens beståndsdelar 
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4.3 Ballast  
“Ballast är en gemensam benämning på bergartsmaterial avsedda för betongtillverkning” [2]. 
Några viktiga egenskaper som ska tas hänsyn till vid val av ballast är [3]. 

 Hållfasthet (dock är normalt ballasten överstark jämfört med cementpastan) 
 Slitstyrka (speciellt vid vägbeläggningar) 
 Korngradering (avgörande för partikelpackning och vattenbehov) 
 Renhet (frihet från humus, t.ex. matjord) 
 Beständighet (speciellt reaktiv kiselsyra)  

 

4.4 Tillsatsmedel 
Tillsatsmedel i betong är antingen kemiska ämnen eller en blandning av olika ämnen som används i 
små mängder vid tillverkningen av betong, för att förbättra materialets egenskaper. Tillsatsmedel kan 
delas in i dessa kategorier [2]: 

 Luftporbildande (L)  

Luftporbildande medel används för att göra betongmassan mer frostbeständigt. Medlet 
tillsätts i betongmassan för att skapa små luftbubblor med diameter mellan 0,02-0,2 mm. 
 

 Vattenreducernade (V) 

Vattenreducerande tillsatsmedel används för att minska betongens vattenhalt, eller 
arbetbarhet, detta medför att betongens hållfasthet ökar avsevärt. 
 

 Accelererande (A) 

Accelererande tillsatsmedel ökar cementets reaktionstid med vattnet, och används då en 
snabb hållfasthetstillväxt önskas. 
 

 Retarderande (R) 

Retarderande tillsatsmedel är motsatsen till accelererande och används för att dröja 
reaktionstiden för cement och vatten. 
 

 Övriga tillsatsmedel. 

Övriga tillsatsmedel kan vara bland annat, vattentätande tillsatsmedel, expanderande 
tillsatsmedel, kromatreducerande tillsatsmedel.  
 
 

4.5 Betongens egenskaper 
Betong är ett mångsidigt material som kan användas i alla typer av miljöer. Några av de 

karakteristiska egenskaper som kännetecknar betong är hög tryckhållfasthet, god formbarhet, 

sprickbildning, låg draghållfasthet i jämförelse med tryckhållfastheten, och stor egentyngd. 

Betongens hållfasthet påverkas av följande faktorer [2]: 
 Struktur och porositet hos betongen, med växande porositet minskar hållfastheten. 

 Vattencementtal och vattenluftcementtal, hållfastheten ökar med lägre vct och vlct tal. 

 Cement, olika cementtyper ger olika hållfasthetsvärde. 

 Ballast, stenmaterialen har olika hårdhet vilket gör att betongmassans hållfasthet ändras 

Beroende på vilken stenmaterial som används. 

 Fukttillstånd, betongens fukttillstånd påverkar både hållfasthetsutvecklingen och 

hållfasthetsnivån hos den hårdnande betongen. 
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5 Aktuella skador för betongstödmurar 

5.1 Krypning 
Krypning är en tidsberoende deformation som beror på den tillförda lasten som konstruktionen är 
belastad med. Krypdeformationer växer med tiden, men antas nå ett slutligt värde efter ca 70 år. 
Bedömningen av krypdeformationer görs med hjälp av ett kryptal som brukar ha ett slutligt värde på 
mellan 1-3 [1].  
 
Krypdeformationer antas i vanliga fall vara proportionell mot betongspänningen, men kan öka vid för 
höga spänningsnivåer, så kallade icke linjär krypning. Deformationer på grund av krypning är också 
stark beroende av betongens ålder vid pålastning. Om betongen belastas vid tidig ålder kan 
deformationerna fördubblas jämfört med pålastning efter 28 dygn som brukar vara den tid som 
betongen antas ha tillräckligt hållfasthet för att kunna klara av de tilltänkta lasterna. 
Några andra parametrar som spelar in när det gäller hur stor krypdeformationerna blir är bland 
annat [1]: 

 Betongens sammansättning 

 Omgivningens RF 

 Tvärsnittets storlek  

 

 

5.2 Krympning 
Krympning är en deformation som beror av den volymminskning som sker i betongen när vattnet har 
lämnat porsystemet, och betongen har torkat. Krympning är oberoende av yttre last, och den är 
oundviklig p.g.a. att betongen drar ihop sig när det har torkat.  Krympningen kan ske antingen under 
den första tiden efter att betongkonstruktionen har gjutits och fortfarande inte har hårdnat (plastisk 
krympning). Eller efter att betongen har hårdnat (uttorkningskrympning) [3]. 
 
Uttorkningskrympning utvecklas under lång tid och beror på fuktutbyte som sker mellan betongen 
och den omgivande miljön. Hur stor den slutliga krympningen blir på grund av uttorkning är stark 
beroende av hur betong sammansättningen ser ut, och hur stor vattenmängden i betongen är [1]. 
Följande parametrar har avgörande roll för hur stor slutkrympningen blir [2]: 

 Vct 

 Ballast 

 Tillsatsmedel 

 Omgivningens relativa fuktighet 

 Konstruktionens dimension 

 
Plastisk krympning beror på att den ny gjutna betongen har låg deformationstålighet det första 
dygnet, och en uttorkning under den tiden gör att det blir stora rörelser i betongkonstruktionen och 
stora sprickor som följd [2]. 
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5.3 Krossning 
Krossning (tryckbrott) av betongkonstruktioner sker vid överskridning av betongens tryckhållfasthet. 

Tryckbrott kan ske i både armerad, oarmerad och överarmerad konstruktion. Betong som material 

har hög tryckhållfasthet men om den skrids kan betongen krossas i de tryckta delarna, och det kan 

ske väldigt explosionsartad, så kallade sprött brott [1]. Betongkonstruktioner kan även krossas på 

grund av påkörning av fordon. Figur 5.1 visar ett exempel på tryckbrott i betong. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 5.1 Figuren visar krosskada på betongen (Betong och armeringsteknik) 

 

 

5.4 Sprickor 
Sprickor är en av de vanligast förekommande deformationerna i en betongkonstruktion. Detta beror 
på att betong är ett sprött material med låg draghållfasthet och liten brottöjning. Det gör att sprickor 
kan lätt uppstå [2]. 

 
Sprickor kan delas in i följande kategorier med hänsyn till den primära orsaken [2]:  

 Sprickor i nygjuten betong 

 Temperatursprickor 

 Krympsprickor 

 Beständighetssprickor 

 Sprickor av brand 

 Sprickor av brukslast och överlast 

 Sprickor på grund av sättning 
 

 Sprickor i nygjuten betong 

Sprickor i nygjuten betong är de sprickor som uppkommer normalt mellan1-8 timmar efter 

gjutningen. Dessa sprickor kan bland annat bero på sättning i betongen, plastiska krympsprickor, eller 

på grund av formrörelse [2]. 
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 Sprickor på grund av sättning 

I nygjutna betongkonstruktioner sjunker överytan efter 2-3 timmar på grund av sättning, vilket beror 
på vattenseparation i betongen. Sättningarna medför att sprickor kan uppstå, dessa sprickor kan vara 
upp till 5mm i bredd, men med ganska litet sprickdjup. Sprickor på grund av sättning kan uppkomma.  
Lämpliga åtgärder för att förhindra sättsprickor kan vara [2]: 

 Minskning av betongens vattenseparation, Det vill säga lägre vct. 

 Gjutuppehåll i ca 2 timmar vid sektionsändring. 

 Efterbehandling av ytan. 

 

 Plastiska krypsprickor 

Plastiska krympsprickor uppstår när betongens vatteninnehåll avdunstar i alltför hög hastighet innan 
betongen har hunnit hårdna. Eftersom uttorkningen av betong är stark kopplat till klimatet i 
omgivningen, brukar även uppkomsten av plastiska krympsprickor vara normalt under vår och 
sommaren på grund av det varma vädret. Oftast brukar sprickorna dyka upp mellan 1-3 timmar efter 
gjutning. Några förslag på åtgärder är bland annat [2]: 

 Vattengjutning 

 Täckning med plastfolie 

 Membranhärdning 

 

 Sprickor som beror på gjutformens rörelse 

Dessa sprickor uppstår på grund av formrörelse under gjutning. Dessa sprickor dyker upp normalt 
mellan 1-3 timmar efter gjutning.  För att undvika dessa deformationer bör gjutformarnas 
beständighet och stabilitet kontrolleras under projekteringsskedet [2]. 

 

 Temperatursprickor 

När betong gjuts stiger temperaturen i konstruktionen på grund av cementets värmeutveckling. Om 

betongen är förhindrad att röra sig, kan tryckspänningar uppstå. Vid det här skedet har betongen 

fortfarande låg elasticitetsmodul, och tryckspänningarna blir relativ små. Men inom 0.5-2 dygn får 

betongen sin högsta temperatur, och avsvalning till ett jämviktsläge med omgivningen börjar. I och 

med detta börjar betongen dra ihop sig, men är förhindrad på grund av att betongen har vid här laget 

högre mognadsgrad, och dess elasticitetsmodul är större. Tryckspänningarna som fanns tidigare 

övergår till istället till dragspänningar och sprickor uppstår [2]. 

Några förslag på åtgärder för att motverka denna typ av sprickbildning: 

 Använda cement med lågt hydratationsvärme 

 Sänkning av cementhalten 

 Indelning i lämpliga gjutetapper 

 Kylning av betong 
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Figur 5.2 Förslag på åtgärder för att minska temperatursprickor i nygjuten betong (Hallberg, Swärd 2012) 

 

 

 Krympsprickor  

Betongens krympning beror på att vatteninnehållet minskar med tiden. Detta leder till att 
konstruktionen minskar i volym. Volymminskningen i kombination med att konstruktionen är 
förhindrad att röra sig, bidrar till att sprickor uppkommer [2]. 

 

 Beständighetssprickor  

På grund av dålig beständighet mot angrepp från miljön kan sprickor uppstå i betong. Dessa angrepp 
kan leda till volymökning inne i betongen. Angreppet kan vara bland annat vara i form av [2]: 

 Frost 

 Sulfatangrepp 

 Armeringskorrosion  

 

 Sprickor på grund av brand 

Vid brand kan temperaturen i betongkonstruktioner uppgå till flera hundra grader. Detta gör att 
betongen utvidgas och omfattande sprickor kan uppstå. Brand som sedan kyls ner med kallt vatten 
kan också leda till krackeleringssprickor i betongen [2]. 
 

 Sprickor på grund av last  

När bärande konstruktioner belastas blir ofta ena sidan tryckt och andra dragen. På grund av att 
betongens låga draghållfasthet kan sprickor uppstå på den dragna sidan, så kallade böjsprickor. För 
att kunna ta hand om dragspänningarna som uppstår, läggs det in dragarmering i konstruktionen [2]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 
 

 Korrosion av armering 

Armeringskorrosion innebär att konstruktionens bärighet försämras. Dels går armeringens förankring 

i betongen förlorad, dels minskar armeringens tvärsnitt p.g.a. avrostning.  Även att betongens 

tvärsnitt och effektiva höjd minskar p.g.a. spjälkning av det täckande betongskiktet. Två orsaker till 

att armeringskorrosion uppkommer är [3]: 

 Kloridinträning  

 Karbonatisering 

 Kloridinträning 

Kloridinträngning innebär att kloridjoner har trängt in i betongkonstruktionen och orsakat 

armeringskorrosion. Orsaken till att klorider tränger in kan vara att konstruktionen kanske har haft 

sprickor och legat i anslutning till vägar, som blir saltade under vinterhalvåret. Eller att betongens 

delmaterial har varit förorenat t.ex. saltförorenad ballast och kloridhaltiga tillsatsmedel [3]. 

 Karbonatisering 

Karbonatisering innebär att den kalciumhydroxid som bildas vid cementets reaktion med vatten, 

reagerar med koldioxid från luften, och bildar kalciumkarbonat CaCO3. Reaktionen omvandlar en del 

av betongens beståndsdelar till kalksten. Omvandlingen medför en sänkning av PH värdet i betongen, 

vilket i sin tur gör att armeringen kan lättare få korrosion. 

 

Åtgärden för att förhindra armeringskorrosion är att använda tät betong, det vill säga betong med låg 

vct för att minska vattenmängden i konstruktionen [3]. 
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Figur 6.1 Fuktansamling på grund av dålig klottermdel( Hassanzadeh, M) 

6 Ytbehandling av betongkonstruktion 

6.1 Impregnering 
För att kunna skydda betongkonstruktionen och begränsa angreppet mot korrosion, frost och 
alkalikiselsyra har impregneringsmetoden används i drygt 23 år i Sverige. Impregnering innebär att 
medlen tränger sig mellan 3 till 6 mm in i betongkonstruktionens ytskikt och medför att den blir 
vattenfrånstötande. Det resulterar i att konstruktionen skyddas mot salt som kan orsaka 
frostsprängning och armeringskorrosion. Dessutom blir det svårare för smuts och andra föroreningar 
att tränga sig in i betongen. Ytterligare en fördel med metoden är att fukthalten i konstruktionen 
reduceras, vilket innebär en begränsning av korrosionsangrepp, frost och alkalikiselsyra, som 
konstruktionen kan utsättas för [10]. 

 
 

6.2 Klotterskydd  
”Att lösa klotterproblem för svårt klotterutsatta konstruktioner, enbart genom sanering så snart 

konstruktionerna klottras ned, är kostsamt och leder så småningom till beständighetsproblem genom 

att det täckande betongskiktet successiv avverkas” [9]. Dessa kostnader reduceras vid ett 

välfungerande klotterskydd som ger en besparing på upp till 80 % av arbetstiden vid klottersanering 

[19]. Ju tidigare klottersanering påbörjas desto lättare är det att avlägsna klottret, eftersom klottret 

har en benägenhet att krypa längre in i underliggande materialet med tiden. Detta leder till att fukt 

stängs in i det underliggande materialet och ger en ackumulering av fukt bakom ytskiktet. 

Fuktansamlingen ger upphov till frostsprängning [9]. 

Denna tillämpning medför specifika problem inom fukttransportering i betongkonstruktioner om 

medlet inte uppfyller kravspecifikationen för klotterskydd i BRO 94, kapitel 43.724 [9]. Medlet som 

inte uppfyller kravet förhindrar avdunstning i betongkonstruktionen på grund av att polymerskiktet 

täpper till betongporerna. Detta medför vattenansamling i gränsytan mellan polymerskik och 

underlagsbetong. Ytterligare kan temperaturvariationer i ytan bidra till fukttransport upp mot 

gränsskiktet och fuktlagring där. Därför är risken stor att vissa delar av täckande betongskiktet 

släpper på grund av frost. Figuren nedan visar kritiska fuktnivån med och utan polymerskiktet [27]. 
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6.3 Klotterskydd på impregnerade betongytor  
I artikeln Klotter på betongytor av Bertil Nyman (1998) har frågan kring klotterskydd på 
impregnerande betongytor studerats av Stockholm Konsult AB. Experiment ”visar att klotterskydd 
som appliceras på en redan utförd impregnering fungerar effektivt mot klotter (klottrets inträngning 
befanns sjunka från 2-3 mm till 0,4 mm) utan att impregneringens skyddseffekt mot salt och vatten 
försämras” [23]. Emellertid ska betongkonstruktionen klottersaneras med kemiska 
bekämpningsmedel för att försvåra inträngning av silaner in i betongen. ”Silaner eller 
alkylalkoxysilaner som det faktiskt handlar om är små molekyler som transporteras in i betongen 
genom kapillärkrafter och reagerar på plats”. Dessutom försämras impregneringens skyddande effekt 
väsentligt [23]. 
 
Det saknas kontrollerade studier som jämför fuktförhållanden i gränsytan mellan underlagsbetong 

och polymerskikt vid konstitutiva temperaturväxlingar. Forskning inom området behövs.  
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7 Principen för underhåll av stödmurar enligt BatMan systemet 

7.1 Allmänt 
Det finns ett flertal system för underhåll och reparation av broar och konstbyggnader. I Sverige är 

BatMan systemet den mest relevanta och förklaras mer ingående nedan: 

1. BRIME (Bridge Management in Europe) 

2. PONTIS. Ett amerikanskt system utvecklat av AASHTO 
3. DANBRO. Ett danskt system utvecklat av Ramböll 
4. BatMan. (Bridge and Tunnel Management). En vidareutveckling av Vägverkets och 

Kommunförbundets SAFEBRO-system. 

 

 

 

Figur 7.1 Olika moment som ingår för underhåll av konstbyggnader i BatMan systemet 

 Inspektion 

Inspektioner delas in i huvud, allmän- och särskilda inspektioner. 

 Huvudinspektion 

Innan huvudinspektion inleds ska följande moment studeras: 

 Inspektionsrapporter från tidigare inspektioner 

 Avvikelserapporter från slutbesiktningen 

 Konstruktionen och dess verkningssätt 

 

 Allmäninspektionen 

Utförandet av allmäninspektionen delas in i tre delar. Först ska en uppföljning av de skador som inte 
har åtgärdats, men dokumenterats under Huvudinspektionen göras. Sedan ska en bedömning göras 
av de skador, som om de inte hade upptäckts förrän vid nästa inspektion, skulle inneburit för 
konstruktionen, i form av bärighet trafiksäkerhet och ökade förvaltningskostnader. Kontroll ska även 
göras av funktionskraven ställda av underhållsentreprenaden. 
 

 Särskild inspektion  

Särskilda inspektioner görs då, det erfordras för att kontrollera särskilda skador när det inträffar. Det 
kan vara ultraljudsprovning av svets på stålkonstruktioner, eller undersökning av tätskiktet på betong 
m.m. 
 

Inspektion

Planering

UpphandlingÅtgärder

Uppföljning
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7.2 Kontroll av skador  
Trafikverket ställer krav på inspektörer att kontrollera följande skador vid inspektion av stödmurar: 

 Sprickor 

 Vittring/armeringskorrosion 

  Spjälkning 

  Rörelse och deformationer  

 

 Kontroll av sprickor 

Dokumentering av sprickskador görs bäst genom markering av sprickvidden samt början och slutet av 
sprickan direkt på konstruktionen. Dokumentationen av sprickor kan göras även på en riktningskopia. 
Enligt Eurokod SS 137010 för exponeringsklass XC4/XD3 L100 gäller sprickvidden max 0,10 mm. 
Överskrids detta värde finns det risk för armeringskorrosion. Figur 7.2 visar en sprickvidd som är fem 
gånger högre än det rekommenderade tillåtna värde.  
 

 

Figur 7.2 Sprickbredd markerat som 0,5 mm (BatMan) 

  

 Dokumentation av vittring  

Vid kontroll av vittring, undersöks det täckande betongskiktet. Samtidigt säkerställs att armeringen 
inte har frilagts. Figur 7.3 visar en vittringsskada på en betongkonstruktion. 

                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 7.3 Vittringsskada på betongkonstruktion 

 

 

Vittringsskada på betongkonstruktion 
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 Korrosion av armering 

Vid kontroll av armeringskorrosion ska konstruktionen kontrolleras efter sprickor, samt rostfärgning 

av betongen. Vid misstanke om kloridinträngning i betongen ska ytterligare kontroller göras genom 

att täckande betongskiktet avlägsnas och armeringens skick kontrolleras. Även armeringens effektiva 

diameter bör kontrolleras mer ingående. Bilden nedan visar hur armeringen har blivit helt frilagt och 

har korroderat.  

                         
 
Figur 7.4 Exempel på en Korroderad armeringsstång i betongkonstruktion. 

 

 Spjälkning 

Vid inspektion av spjälkningsskador ska det täckande betongskiktet kontrolleras, för att inte 

armeringen ska vara frilagt och utsatt för naturen. Figur 7.5 visar en bjälklag, vars täckande 

betongskikt har sprängts bort på grund av spjälkning. 

 

                           

Figur 7.5 Exempel på en spjälkningsskada 
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 Rörelser  

Rörelser hos stödmur kan bero på alltför stora laster, som utför ett tryck mot stödmuren. Detta i sin 

tur flyttar konstruktionen från sin ursprungliga position. Underliggande och bakomliggande markens 

frysning och upptining kan också vara en annan orsak. Rörelser kan ge upphov till skador på 

konstruktionen, och är därför en kontroll punkt vid dimensionering. Gränsvärdet för rörelser hos 

stödmur är 50 mm.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Planering 

Planering är ett viktigt moment under förvaltningsskedet och det görs efter inspektion av skador.  

Syftet är att kunna jämföra olika metod för åtgärd och de kostnader det medför. De skador som 

förekommer på konstruktionen studeras mer ingående och bedömning av den fortsatta 

skadeutvecklingen görs.  

 

 Upphandling och åtgärd av skador 

I detta moment ska entreprenad företag upphandlas för att utföra åtgärden. Åtgärder som görs 

dokumenteras för att säkerställa korrekt utförande. 

  

 Uppföljning 

För att säkerställa att de åtgärder som gjorts har varit tillfredställande och skadorna har åtgärdats på 

ett korrekt sätt ska en uppföljning av arbetet göras. 

 

 

 

 

 

  

Figur 7.6 Visar rörelse hos stödmuren från ursprungliga läget (BatMan) 
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8 LCC 
Med begreppet livscykelkostnad eller LCC (Life Cycle Cost), anses den kostnad som är behäftad för en 
produkt under hela dess livslängd, från att den tas i bruk tills avvecklingen av produkten. Detta 
innebär en kostnad för investering, drift och underhåll, och avveckling av produkten [24]. Figuren 
nedan visar LCC förutsättningar för stödmurar. 
 

 
 
 
 

8.1 Nuvärdemetoden 
Med nuvärdemetoden beräknas ränteskillnadsersättning i en LCC-kalkyl. I LCC-kalkylen jämförs de 

olika betalningarna med varandra. Denna jämförelse görs vid olika intervaller under 100 (120) år för 

investeringsbeslutet. Alla framtida betalningar för underhåll och drift räknas då om till värden vid 

denna intervall i LCC-kalkylen. Nuvärde kan beräknas antingen med relevant nuvärdefaktor i en tabell 

eller utan det [8]. I LCC-kalkylen beräknas nuvärdet utan nuvärdefaktors tabell och har följande 

formel:   
 

𝐶𝑝 =
𝐶𝑛

[1 + (𝑖 − 𝑝]𝑛 

Cp = nuvärdet  

Cn = belopp som betalas efter n år  

i = låneräntan per enhet  

n = antal år 

p = den förväntade inflationen  

Inflation är just nu -0,2 %, och målet för Riksbanken är att hålla inflationen kring 2 % per år [19]. I 

LCC-kalkylen beräknas inflation med 2 %.  

 

 
 

 

 

 

Investering

Drift

Underhåll

Avveckling
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8.2 Antaganden i LCC–beräkning  
I denna undersökning är inte det geografiska läget där stödmuren ska byggas givet. Därför uppstår 

vissa svårigheter att åstadkomma en korrekt samhällskostnadsberäkning. För en 

samhällskostnadsberäkning krävs ett givet område med givet huvudväg och vägalternativ. Av den 

orsaken antas samhällskostnader till 50 000 kr i LCC- modulen. 

 

I LCC-kalkylen är vissa förutsättningar samma oavsett konstruktionstyp. Därför väljs dessa 

förutsättningar bort i LCC beräkningen för att underlätta beräkningsgången. Kostnader som 

förekommer på grund av dessa förutsättningar kan läggas manuellt efterhand i kalkylen för att få den 

totala LCC för fyra konstruktioner. Dessa konstruktioner är platsgjuten, prefabricerad, och gabioner 

som behandlas i LCC-kalkylen. Förutsättningar som valts bort för dessa konstruktioner är enligt 

följande: 

 Tillfällig trafikdirigering 

 Tillfällig skyltning till allmänheten 

 Flyttning av enheter bestående av stolpe, staket, skylt etc. 

 Räcken för vägbroar 

 Rivning av rörledning 

 Rivning av räcken på bro 

 Rivning av konstruktioner  

 Ledning av plaströr, standardiserade dränrör i ledningsgrav 

 Geotextilduk  

 Grus massan bakom konstruktion 

 Dräneringsrör 

 Återfyllningstid 

 Termisk isolering med isolerskivor av stödmur  

 Relationshandlingar - mark 

 Relationshandlingar - konstruktioner 

 Underlag för relationshandlingar för anläggning 

 Specifikation av ÄTA 

 

Förutom ovanliggande förutsägningar som väljs bort, tillkommer ytterligare förutsättningar som är 

densamma oavsett konstruktionstyp. Alla valda konstruktionstyper i LCC-kalkylen har följande 

förutsättningar:      

 Livslängd 100 (120) år 

 Trafiklast 10 kN/m2 

 Konstruktionshöjd 1,5 m 

 Konstruktionslängd 50 m 
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8.3 Prefabricerad konstruktion  
Prefabricerade konstruktioner tillverkas i fabriken och transporteras senare till byggarbetsplatsen. 

Transportkostnader varierar beroende på lokalisering av företaget. Om företaget ligger i Stockholm 

förekommer inga transportkostnader. I övrigt varierar transportkostnader beroende på körsträckan. I 

denna undersökning antas att produkten köps i Stockholm och tillkommer ingen transportkostnad.  

Produktkostnaden för en L-stödkonstruktion med 50 års livslängd är varierade mellan företagen. För 

att få ett medelvärdebelopp för konstruktionen har följande företag valts och priser tagits utav:     

a) Liljeholmens Cementvarufabrik AB: 2673 Kr/m  

b) Stenbolaget AB: Tillverkare ST: Eriks 1700 Kr/m 

c) Timråbetong AB: 2112 Kr/m 

d) Starka AB: 1912 Kr/m 

𝑀𝑒𝑑𝑒𝑙𝑣ä𝑟𝑑𝑒𝑝𝑟𝑖𝑠: 
2673 + 1700 + 2112 + 1912

4
= 2099 𝑘𝑟/𝑚 

 

I LCC–arken antas konstruktionspriset till 3500 kr/m gånger 1,5 m höjd. Detta antagande görs för att 

höja investeringskostnader för specialbeställning av konstruktionen med 1401 kr/m mer än den 

vanliga typen. Syftet med prishöjning är att undersöka de totala prisskillnader för prefabricerad 

jämfört med platsgjuten konstruktion, vilket möjliggör att få en överblick över lönsamheten om 

medevärdebeloppet för prefabricerad ökas med 67 %. Prisökning, utförandetider, åtgång och 

underentreprenadkostnader redovisa i bilaga 3. 

 

Svårigheterna uppkommer dock vid försöket att implementera idén om att åstadkomma en korrekt 

rivningskostnad för prefabricerad konstruktion med 50 års livslängd. Huvudproblemet med försöket 

är att rivningskostnader beror på rivningsförutsättningar. Dessa förutsättningar är bland annat om 

konstruktionen ligger vid en motorväg, landsväg, skogsväg, villaområde eller nära tågspåren. 

Ytterligare faktorer som påverkar rivningskostnader är att underentreprenadkostnader varierar 

beroende på ovan nämnda förutsättningar, eftersom lokalerisen av konstruktion är avgörande för 

utrustning – och personal ansatts. I och med att konstruktionen inte har en given lokalisering, blir det 

omöjligt att åstadkomma en korrekt rivningskostnad. Därför antas en minst trolig rivningskostnad 

kring 500 000 kr. 
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8.4 Platsgjuten 
Att platsgjuta stödmurar erfordrar konstruktionsformutrustningar och dimensioneringsmjukvara. Tid, 

pris, utförandet, åtgång och underentreprenadkostnader för dessa konstruktionsformutrustningar 

redovisas i bilaga 3. Med hjälp av dimensioneringsprogram ASDIP RETAIN har konstruktionen 

dimensionerats. Alla förutsättningar som påverkar dimensioneringsgången i mjukvaran redovisas i 

bilaga 2. Mjukvaran fallerar gällande konstruktionslivslängd. Livslängden i detta fall bestäms med 

hjälp av bilaga 1. Med hjälp av denna bilaga bestäms täckande betongskikten till 45 mm för en 

konstruktion som har 100 år livslängd. Det bestämda täckande betongskiktet med önskade 

konstruktionstjocklek– och längd, trafiklast, armeringstjocklek och betongtypen matas in i 

mjukvaran. Sedan beräknar programmet om konstruktionen klarar av stabilitet, glidning, rotation och 

att konstruktionen har tillräcklig med armeringsmängd. Till exempel om den antagande 

armeringsmängden visas vara för lite, ändras det uppåt tills armeringen övervinner den totala lasten 

mot konstruktionen. Dessutom ska konstruktionen ha en säkerhetsfaktor som är större än rotation – 

och glidningsfaktor. Detta redovisas i bilaga 2. Ur mjukvaran tas senare konstruktionstjocklekar med 

armeringsmängden för att beräkna betong– och armeringsåtgången för konstruktionen i LCC – arken. 

Efter att dessa har beräknats, multipliceras automatisk materialåtgången för betong och armering 

med givna materialpris i LCC-arken. Resultatet visas sedan under totalkostnad för varje produkt. Se 

bilaga 3. 

 

 

8.5 Åtgärd av skador på stödmurar av betong 
Företaget Infrakonsult är Nackakommuns underentreprenad vid reparation av konstruktionsskador. 

Skador som företaget vanligtvis reparerar gällande stödmurar är spjälkning, sprickskador, 

armeringskorrosion och påkörningsskador.  

 

 Spjälkningsskador 

Spjälkningsskador åtgärdas genom att det spjälkade betongområdet i konstruktionen blästras med 

högtryckvatten, detta för att kunna komma bakom armeringsnätet först. Sedan sprutas området med 

betong om ingen estetisk fråga uppstår. Om denna fråga uppstår, gjuts istället det skadade området 

med betong. Åtgärdskostnader för spjälkningsskador varierar fall till fall beroende på vart 

konstruktionen ligger. Konstruktionen kan ibland ligga vid högtrafikerat område och ibland vid ett 

villaområde. Dessa förutsättningar omöjliggör en exakt beräkning av åtgärdskostnader oavsett skada. 

Däremot uppskattas ett schablonvärde på ca 50 000 kr för spjälkning – och armeringskorrosionsskada 

av företaget [32]. 

 

 Armeringskorrosion 

Armeringskorrosion åtgärdas på ungefär samma sätt som spjälkningsskador. Detta beror på att 

orsaken till spjälkning i de flesta fall är armeringskorrosion. Vid reparation avlägsnas betongen runt 

den korroderade armeringen för att komma runt armeringen först. Sedan tas den korroderade 

armeringen i konstruktionen bort. Därefter placeras nya armeringsstänger och skarvas till den 

befintliga [32]. 
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 Sprickskador 

Sprickskador på betongkonstruktioner åtgärdas genom injektering med mikrocement, polyuretan, 
epoxi eller spricktätning med kristalliseringsteknik. Valet av metod bestäms av beställarens krav. Ett 
krav från beställaren kan vara att utförande ska vara miljövänlig, vilket medför att epoxi – och 
polyuretans behandlingsmetod bortses i detta fall. Detta medför att injektering med mikrocement 
väljs. För åtgärdskostnader med denna metod uppskattas tillkomma en etableringskostnad på ca 10 
000 kr för bland annat maskiner och utrustningar. Sedan uppskattas en injekteringskostnad på kring 
3000 kr/m spricka [32]. 
 

 Påkörningsskador 

Påkörningsskador kan förekomma genom direkt påkörning på konstruktionsräcke eller på själva 
muren. I de flesta fall där påkörning sker direkt på stödmuren klarar sig konstruktionen utan någon 
större skada. Vid direkt påkörning på konstruktionsräcken kan en del av stödmuren som räcken sitter 
i, lossna. Detta beror på ett antal förutsättningar bland annat som bilens hastighet och 
konstruktionens läge.  Denna skada åtgärdas genom att antingen epoxilimmas tillbaka eller genom 
sprutbetong.  Uppskattat pris för åtgärden ligger runt 10 000 kr/ skada [32].  
 

 Felkälla vid medelvärdekostnadsberäkning  

Svårigheter uppkommer vid försöket att förverkliga planen att beräkna en så nära 

totalåtgärdskostnad som möjligt. Det visade sig vara omöjligt att åstadkomma denna kostnad, 

eftersom statistisk för ovan nämnda skador saknades för betongstödmurar. Därför antas ett trolig 

värde för de förutnämnda skadorna i denna undersökning, för att frambringa en medelvärdekostnad 

för dessa åtgärder under hela konstruktioners livslängd enligt nedan:  

1) Spjälkningsskada antas ske två gånger                  

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑: 2 ∗ 50 000 = 100 000 𝑘𝑟 
 

2) Sprickskador bortses under de första 10 åren. Resterande tiden antas att konstruktion 
sprickbehandlas fem sprickor var sjätte år                                        

𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑠𝑝𝑟𝑖𝑐𝑘𝑏𝑒ℎ𝑎𝑛𝑑𝑙𝑖𝑛𝑔𝑎𝑟:  
120 − 10

6
= 18 𝑔å𝑛𝑔𝑒𝑟      

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑠𝑝𝑟𝑖𝑐𝑘𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑𝑒𝑟: 18 ∗ (10 000 * (5 ∗ 3000)) = 458 000 𝑘𝑟                                         
 

3) Lagning av armeringskorrosion antas, genomföras tre gånger totalt  

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑𝑒𝑟: 3 ∗ 50 000 = 150 000 𝑘𝑟  
 

4) Påkörningsskador antas till 10 gånger totalt 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑𝑒𝑟: 10 ∗ 10 000 = 100 000 𝑘𝑟 

I all dessa åtgärdskostnader är, tid för underentreprenadutförandet, UE kostnader för maskiner, 
material, utrustningar, anläggningsarbetare och transport inkluderade. De ovan nämnda 
åtgärdskostnader summeras ihop för att få en slutlig totalkostnad, som matas in senare i LCC–arken.   

𝑆𝑙𝑢𝑡𝑙𝑖𝑔 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑: 100 000 + 458 000 + 150 000 + 100 000 = 808 000 𝑘𝑟  
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8.6 Gravitation gabioner 
Med gravitation gabioner anses att konstruktionen varken behöver nät armeras eller jordförankras 

[29]. Med 1,5 meter konstruktionshöjd förutsättning i projektet åstadkommer varken nätarmering 

eller jordförankring i konstruktionen. I samband med dessa förutsättningar har följande 

gabionföretag kontaktats och information tagits om byggprocess, transportkostnad, byggtid och 

utförandet.     

 GabionSweden  

Transportkostnader varierar beroende på vart stenkrossanläggningen ligger. Detta beror på att 

stenkrossanläggningen flyttas runt i Stockholms län, och priser för transportkostnader kan vara olika. 

Just nu när priset är taget ligger anläggningen i Uppsala, och transportkostnader från Uppsala till 

Stockholm (Nacka) ligger runt 155 kr/m2[31].  

 

Gabionkorgar fylls med stenar på stenkrossanläggning innan dem transporteras till 

byggarbetsplatsen. Efter att gabinkorgar fyllts med stenar, vibreras dem tills stenarna har packats. 

Vibrationen bidrar till att det går en tredje del mer stenmaterial åt fyllningen än manuell 

materialfyllning på byggarbetsplatsen. Pris för dessa gabioner är uppsatt till 1800 kr/m2 med en 

meter bred förutsättning [31]. 

 

Montering av gabioner tilldrar sig två anläggningsarbetare med en grävmaskin. Med dessa 

förutsättningar monteras ungefär mellan 40-50 m2/dag. Ytterligare förutsättning som kan påverka 

monteringstiden, är fritt byggarbetsplats som i sin tur påverkar åtgången per dag [31]. 

 

 ViaCon 

Schakt bakom gabioner är beroende på bakomliggande material. Generellt gäller 0,8 x 

konstruktionshöjd för schakt som fylls med icke friktionsmaterial. Denna formel gäller inte vid 

konstruktionshöjder som överstiger till 8 - 10 meter [30]. I detta fall som konstruktionshöjden är 1,5 

meter beräknas schakten med denna formel. I övrigt räcker 0,5 meter schakt som fylls med 

friktionsmaterial [30]. 

 

Gabioner kommer ifyllda från företaget till byggarbetsplatsen. Kostanden för gabioner som är två 

meter långa, en meter bredda med en meter höjd är uppsatt till 3250 kr. Förutom produktkostnaden 

tillkommer en transportkostnad till Nacka upp till 1900 kr [30]. 

 

Montering utförs av två anläggningsarbetare med hjälp av en grävmaskin på byggarbetsplatsen. 

Åtgången med dessa förutsättningar beräknas ungefär 1,5 m3/ timme. En annan förutsättning som 

påverkar åtgången är utformning av arbetsplatsen med fokus på placering av olika material [30]. 
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 Bg byggros 

Byggprocessen igångsätts genom att transportera gabionkorgar till byggarbetsplatsen först. Sedan 

fylls korgar med befintlig - och tillförda stenmaterial på byggarbetsplatsen för hand. Priset för korgar 

inklusive återfyllning av befintlig - och tillförda stenmaterial beräknas upp till 2000 kr/m3 [29]. 

 

Utförandet genomförs med hjälp av en grävmaskin och två anläggningsarbetare. Åtgången med 
dessa förutsättningar beräknas vara 15 m3/dag [29]. 

   

Figur 8.1 visar ett exempel på en gabion stödkonstruktion. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 8.1 Gabionmur, med grus som återfyllningsmaterial 
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9 Resultat 

9.1 Kostnadsjämförelse mellan betongstödmurarna 
Den dimensionerade konstruktionslivslängden påverkar byggkostnaderna för prefabricerad–och 

platsgjuten stödmur, vilket figur 9.1 visar. Livslängdskravet för anläggningskonstruktioner är 100 år, 

dock förekommer användning av prefabricerade stödmurar med 50 års livslängd. I och med att 

konstruktionen är gjord av betong är materialkostnader snarlika för samtliga stödmurar. Dessutom är 

underentreprenadkostnader samma för prefabricerade stödmurar oavsett deras livslängder. 

Däremot skiljer det runt 36 000 kr i underentreprenadkostnader för platsgjuten konstruktion jämförd 

med Prefabricerad. Dessa kostnader tillkommer på grund av konstruktionsformer som redovisas i 

bilaga 3.  För prefabricerade konstruktioner som har en livslängd på 50 år, tillkommer extra 

kostnader som schaktarbete, samhäll – och rivningskostnader för konstruktionen efter 50 år om 

konstruktionen avvecklas. Dessa kostnader bidrar till att den totala byggkostnaden för 

konstruktionen blir runt 1,5 miljoner kr. Således är den totala byggkostnaden för platsgjuten är 

mindre än prefabricerade konstruktioner. Detta beror på att sektionskostnader är mindre för 

platsgjuten än prefabricerade konstruktioner, vilket redovisas i bilaga 3. 

 

 
Figur 9.1 visar kostnadsjämförelse för betongstödmur 
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9.2 Tidsjämförelse betongstödmurarna  
Byggtiden för en prefabricerad konstruktion som har en livslängd på 50 år, blir ungefär samma som 

en platsgjuten konstruktion, vilket figur 9.2 visar. Anledningen till detta är att arbetsutförandet sker 

två gånger för prefabricerad konstruktion, vilket medför en utförandetid som är snarlik platsgjuten. 

Däremot blir byggtiden för en prefabricerad konstruktion som har en livslängd på 100 år till en tredje 

del, vilket visar ansatser till mindre samhällskostnader, snabbare produktionsprocess och framförallt 

till mindre underhåll.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Undersökning visar att prefabricerade stödmurar har en livslängd på 50 år. Denna livslängd kan 

utökas upp till 100 år genom specialbeställning på fabriken. Specialbeställning medför driftstörning i 

produktionen, vilket innebär att produktionen reduceras och tillverkaren går med förlust. Därför 

undviker producenten att acceptera specialbeställning. Beställaren kan komma tillrätta med 

problematiken genom att betala ett högre pris för produkten. Frågan kring lönsamheten att investera 

mer i tidigare skede genom specialbeställning av stödmurarna på fabriken, som har en livslängd på 

100 år, med dagens produkt som har en livslängd på 50 år, jämförd med platsgjuten visas i figur 9.3. 

Dessutom visar figuren den totala livscykelkostnaden för platsgjuten – och prefabricerad stödmurar 

samt gabioner. Samtliga konstruktioner har en livslängd på 100 år. De kostnader som ingår i 

beräkningen av totalkostnaden redovisas i bilaga 3. Den totala kostnaden för gabioner är väsentligt 

minder än platsgjuten och prefabricerad. Detta beror på att konstruktionen kräver mindre 

initialkostnad och är i princip underhållsfri. 

 

 

 

 

 

 

 

Platsgjuten Prefabirecrad Gabioner

Totalkostnad 1 659 546 kr 1 794 782 kr 192 361 kr

0 kr

500 000 kr

1 000 000 kr

1 500 000 kr

2 000 000 kr

Totalkostnad

Figur 9.3 Totallivscykelkostnad 
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Trots att medelvärdepriset ökades med 67 % för specialbeställning för prefabricerade konstruktioner, 

visar figur 9.3 att den tolta livscykelkostnaden är snarlika gällande betongkonstruktioner. Detta 

innebär i sin tur att prefabricerade konstruktioner kommer att kosta mindre i slutändan, vid 

inkludering av samhällskostnader i den totala kostnaden för konstruktionen. Anledningen till detta är 

kortare byggtid för prefabricerad konstruktion, som är en avgörande faktor som påverkar den totala 

kostnaden. Figur 9.4 visar hur byggtiden varierar för tidigare nämnda konstruktioner. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Figur 9.4 visar byggtiden för olika konstruktionstyper 
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10 Analys 

10.1 Livslängden på stödmurar hos olika tillverkare. 
De flesta tillverkare av stödmurar har en dimensionerande livslängd på 50 år på sina stödmurar. Det 
uppfyller inte Nacka kommunens krav som är L 100 (120)år. Det ställer krav på att kommunen som 
beställare måste kontrollera livslängden för konstruktionen vid beställning, för att säkerställa en 
korrekt dimensionerad livslängdsklass. Det dimensionerande betongtäckskiktet med olika 
livslängdsklass, kan skilja upp till 15 mm beroende på konstruktionens livslängd. En mindre 
betongtäckskikt gör att armeringskorrosion uppstår snabbare, vilket påverkar konstruktionens 
bärighet. Vidare medför armeringskorrosionen en högre underhållskostnad.  
 
 

10.2  Dåligt utnyttjande av material p.g.a. överdimensionering. 
De flesta tillverkare producerar sina stödmurar efter förbestämda laster, med en viss intervall i 
mellan. Det medför dåligt flexibilitet för anpassning till olika lastsituationer. Detta i sin tur bidrar till 
överdimensionering av konstruktioner. Detta gör även att materialet inte blir utnyttjat maximalt. 
Överdimensioneringen i sig är bra ur underhållssynpunkt, p.g.a. den mindre belastningen som vilar 
mot stödmuren, än vad den är dimensionerad för. Men ur ekonomisk och miljömässig synpunkt är 
det en nackdel.  
 
För att underlätta förståelsen om överdimensioneringen ur ekonomisk synpunkt, antas ett fall där 
trafiklasten är 14 KN/m2. Om producenten har ett spann på 10 KN/m2 mellan de förbestämda 
lasterna, får entreprenören/beställaren välja en stödmur med en dimensionerad last på  
20 KN/m2. Resultatet blir antingen att beställaren accepterar den överdimensionerade 
konstruktionen med ett högre pris, eller beställa stödmuren från ett annat företag som har ett 
närmare lastfall på sina stödmurar.  Företaget som beställningen sker ifrån kanske finns utanför 
Stockholmsregionen. Detta resulterar i mer transportkostnad och mer belastning på miljön.  
 
 

10.3 Utförande av prefabricerade och platsgjutna stödmurar.  
För att en stödmur ska kunna ha sin tilltänkta funktion under sin livslängd, måste utförandet ske 

enligt de ställda kraven från trafikverket, och tillverkaren av stödmuren. Enligt tillverkarna kan de 

flesta vanligast förekomande skadorna på en stödmur som bland annat frost, sättning, glidning och 

stjälpning undvikas, genom att utförandet av stödmuren sker på ett korrekt sätt. 

 

Enligt vägverket ska all jord med tjälfarlighetsklass 2 schaktas bort 

under stödmuren. För tjälfarlighetsklass 1 ska det dränerande 

lagret under stödmuren vara >0.5 m, för att undvika framtida 

skador p.g.a. tjäle. Tjockleken på det tjälfarliga jordlagret är olika i 

Sverige beroende på det geografiska läget. Om jorden är ej 

tjälfarlig, ska den packade fyllningen under stödmuren ha en 

tjocklek på minst 0.3 m. Figur 10.1 visar medelvärde för tjäldjupen 

i Sverige. 

 

 

 

Figur 10.1 Karta över Tjäldjup i Sverige(SMHI) 
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10.4 Fyllningsmaterial bakom stödmuren 
Enligt vägverkets krav för fyllning mot stödmurar och grundläggningar för bro, ska utföras av 

sprängsten enligt AMA 13 CEB.411-414, sorterad sprängsten, eller krossmaterial av grus. Sättningar 

och materialvandring ska beaktas vid val av fyllningsmaterial. 

Återfyllning med lermaterial som har dålig permeabilitet får inte förekomma på grund av den 

hydrauliska tryck, som kan byggas upp bakom muren om vatten samlas där. 

 

Figur 10.2 Principen för utförandet av prefabricerade stödmurar (Starka AB) 
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11 Slutsats 
 

LCC–beräkningen visar att gravitation gabioner har minsta totalkostnaden av de tre jämförda 

stödkonstruktioner under dess livslängd. Detta beror på att konstruktionen består av galvaniserat 

stålnät med stenfyllning, vilket innebär minimal med underhåll för stödkonstruktionen. Ytterliggare 

visar beräkningen att byggtiden för stödkonstruktionen är väsentlig kortare jämförd med 

betongkonstruktioner.  

 

Slutsatsen av detta är att gravitation gabioner har låg tidsåtgång för montering jämförd med 

betongstödmurar. Gabionkonstruktioner behöver ingen klotterskyddsbehandling, impregnering eller 

inspektering var sjätte år. På grund av dessa förutsättningar är konstruktionen därför användbar i 

miljöer, där underhållsförhållandet är komplicerad på grund av tillexempel närhet till omgivande 

byggnader. 

  

Resultatet i undersökningen visar att prefabricerade stödmurar är dimensionerade för 50 år, och 

uppfyller inte anläggningskravet som är 100 år. För att ändra på dessa förutsättningar kan 

konstruktionen specialbeställas på fabriken till ett högre pris. Priset för prefabricerad konstruktionen 

i LCC–beräkning ökades med 67 % av det medelvärdepris som var framtaget från tre olika företag, på 

grund av specialbeställningen för att undersöka lönsamheten. Resultatet blev att även om produkten 

specialbeställdes till ett högre pris, var totalkostnaden snarlika.  

 

Slutsatsen av detta är att initialkostnaden som tillkommer på grund av specialbeställningen inte är 

ett avgörande moment för dessa betongkonstruktioner. Däremot vid tillägg av samhällskostnader 

som är beroende av byggtiden, ökas det slutliga totalkostanden mer för platsgjuten konstruktion 

jämförd med prefabricerad. Om prefabricerade stödmurar inte specialbeställds på grund av ökade 

initialkostnader, ska konstruktionen antingen underhållas i ytterligare 50 år efter dess livslängd, eller 

avvecklas. Avvecklingen i sin tur medför ökade samhäll, anskaffning– och rivningskostnader. Därför är 

specialbeställningen av stödmuren lönsam.  
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12 Rekommendationer 
 

12.1 Återfyllning med lecakulor istället för grus 
Enligt beräkningar från tillverkaren Weber kan en motfyllning med lättklinker (se figur12.1) istället 
för grus minska jordtrycket med nästan 50 %. För att minska påfrestningarna på stödmuren och 
minska risken för deformationer kan detta vara ett alternativ. Denna lösning kan passa i miljöer där 
möjligheten till eventuell reparation och underhåll av stödmuren är begränsad eller medför för stora 
kostnader i form av exempelvis vägavstängningar.           

 
Figur 12.1 Motfyllning med lättklinker minskar jordtrycket med nästan 50 % [22]. 
 

12.2 Skydd av muren mot inströmmande vatten 
Vatten som samlas bakom en stödmur kan vara till stor skada, dels på grund av den volymökning som 
sker när vattnet fryser till is, och som leder till att stödmuren får en extra tryckkraft mot sig. Men 
också vatten som är i flytande form kan utföra ett hydrauliskt tryck mot stödmuren som kan leda till 
brott. Även om återfyllningen av stödmuren sker med grusmaterial, kan regn föra med sig lermaterial 
som med tiden ansamlas bakom muren och bidrar till att leran suger åt sig vattnet. 
En avskiljande lager av geotextil kan vara en bra åtgärd för att undvika att få ner jordmaterial i 
fyllningen. 
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12.3 Användning av Gabioner där sprängning förekommer 
Gabioner kan vara ett bra alternativ som stödmur, där sprängning av berg förekommer i anslutning 
till bygget av stödmuren. Det sprängda bergmaterialet kan användas till att fylla Gabionburar på 
plats. På så sätt kan borttransport av bergmaterialen undvikas, samtidigt som krossmaterial kan 
utnyttjas som stödmur till en rimlig kostnad jämfört med en inköpt stödmur. 
 

12.4 Ställa högre krav under projekteringsskedet 
Av de undersökningar som har gjorts under detta arbete i form av telefonsamtal med producenterna, 

verkar inte projekteringen av stödmurar vara ett prioriterat område hos dem. För att undvika de 

flesta vanligast förekommande skadorna som sprickor, och armeringskorrosion. Måste 

projekteringen ske på ett korrekt sätt. Sprickorna kan hållas till en acceptabel nivå med rätt 

dimensionering av armeringsmängd. Betongen kan göras mer frostbeständigt med luftporbildande 

medel. 

12.5 Lagning av sprickor i ett tidigt skede 
Sprickor som är en vanligt förekommande skada på betongkonstruktioner bör behandlas i ett tidigt 

skede, på grund av att sprickorna bidrar till att armeringskorrosion uppstår lättare genom 

karbonatisering och kloridinträngning.  

12.6 Åtgärdsförslag där underhåll är komplicerat  
I vissa situationer kan stödmurens geografiska läge omöjliggöra underhåll av skador. En av dessa 

situationer är om stödmuren ligger i anslutning till andra konstruktioner som figur 12.2 visar. I dessa 

situationer kan åtgärdsförslagen listade nedan vara ekonomiskt hållbar.  

 

 
Figur 12.2 L-stöd i anslutning till huset 
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 Gabion som alternativ 

Gabioner kan vara ett alternativ som stödmur istället för betongmurar i en situation som figur 12.3 

visar, där närheten av stödmuren till fastigheten omöjliggör underhåll av stödmuren. Eftersom 

konstruktionen nästan är helt underhållsfri, och medför inga underhållsproblem i framtiden.  

 

 

 
Figur 12.3 Gabion som alternativ 

  

 Dubbla omgångar stödmur  

Stödmurarna kan byggas i två lager i anslutning till fastigheten, se figur 12.4. Det första lagret som 

bär vägen kan ligga kvar vid en eventuellt reparation på stödmuren som ligger närmast fastigheten. 

Det gör att dels vägavstängningar undviks, dels kan vägkonstruktionen hållas intakt vid reparation. 

 

 
 
 Figur 12.4 Dubbla omgångar stödmur 
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 Nygjutning på befintliga stödmuren 

I de fall där stödmuren antingen är av prefabricerad element eller platsgjuten, och 

underhållsbehovet för dessa konstruktioner är omfattande, kan en ny pågjutning vara ett alternativ, 

istället för att reparera den befintliga. Vid pågjutning kan den befintliga muren användas som 

kvarsittandeform. Den nya muren förankras i den befintliga konstruktionen med armeringsjärn. På 

armeringsjärnet läggs sedan ett armeringsnät för betongen innan nypågjutning.  

 

Beroende på befintligt bakomliggande jordmaterial och konstruktionshöjd, kan konstruktionen 

frankras i jord. Förankringen i jorden kan utföras genom borrning i konstruktionen först. Sedan förs 

ett rör in i konstruktionen till en viss längd. Rörets funktion är att fungera som en kanal. I kanalen 

gjuts betongen med tillhörande armering. Figur 12.5 nedan visar hur en sådan konstruktion kan se ut. 

 

 

 

 

 
                                                                    Figur 12.5 Ny gjutning på den gamla stödmuren 
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Bilaga 1 
I denna bilaga redovisas krav på utförandeklass, minsta täckande betongskikt, och max vct för 

stödmurar i vägmiljö. 

 
 

Livslängd: L120  
Exponeringsklass: XF4/XD3 
 

 
                                



 
 

 
Täckande betongskikt 45 mm för Exponeringsklass XC4/XD3 är taget för dimensionering av 

stödmuren i denna undersökning. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
 



 
 

 

Bilaga 2  
I denna bilaga visas dimensioneringen av betongstödmur i programmet ASDIP Retain. Som 
förutsättning antas trafiklasten till 10 kN/m2. Armeringsmängden har beräknats för att kunna mata in 
manuell i LCC– arken. 
 

 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

 

 



 
 

 



 
 

Bilaga 3 
I denna bilaga visas övriga pris–och kostnader för stödmurar som inte är nämnda i undersökningen. 

Dessa värden är framtagen av Sektionsfakta–ROT 2014 och Nacka kommens interna 

dokumentationer.    

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 


