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med sig av sin erfarenhet inom ämnet. 

Ytterligare vill jag tacka Johan Severinsson och George Chamoun på Trafikverket för att ha ställt upp 
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kommer att evigt vara tacksam för det engagemang som Adriano lade ner på mitt examensarbete. 
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Sammanfattning 

En brobyggnad delas upp i 14 olika konstruktionsdelar. Övergångskonstruktionen är en 

konstruktionsdel som idag ofta associeras som ”brons svaga länk” och kommer således att under brons 

livstid kräva mer eller mindre underhåll för att bibehålla sin funktionalitet. Läckande 

övergångskonstruktioner har visat sig vara ett av de vanligaste problemen, läckaget i sig kan leda till att 

ytterligare komponenter i brodäck samt underliggande lager och stöd skadas. Broar med 

övergångskonstruktioner kan därför medföra stora utgifter för trafikmyndigheter, trots det är det oftast 

inte ägarna som drabbas hårdast. Vid underhållsåtgärder krävs alltid mer eller mindre trafikhinder 

vilket utsätter användare för försening samt ökad fordonsdrift. Därför har det visat sig att broar med 

övergångskonstruktioner inte bara relateras till höga ägarkostnader utan även påtagligt höga 

användarkostnader. 

Livscykelkostnadsanalyser används för att jämföra skilda lösningar med hänsyn till samtliga kostnader 

som beräknas infalla under konstruktionernas totala livslängd. Livscykelkostnadsanalyser kan på så 

sätt användas som beslutsunderlag för att möjliggöra samhällsoptimala långsiktiga investeringar som 

är fallet för brokonstruktioner. För att öka säkerheten i analyserna krävs för vardera lösning pålitlig 

indata i form av vilka underhållsåtgärder som kommer att krävas samt när de beräknas inträffa. Denna 

högst väsentliga information beskrivs i en livscykelplan. 

Studien syftar till att ta fram rekommenderade livscykelplaner för övergångskonstruktioner för att i 

framtiden möjliggöra säkrare livscykelkostnadsanalyser. Nedbrytningen av övergångskonstruktioner 

kan grovt delas upp i två kategorier, användarrelaterad nedbrytning samt nedbrytning associerat med 

rådande klimatförhållanden. I studien har årsdygnstrafiken och klimatzonernas påverkan på 

övergångskonstruktionen studerats genom utvärdering av historiskt utförda åtgärder kopplade till 

Trafikverkets broförvaltningssystem BaTMan. Regressionsanalyser och överlevnadsanalyser utfördes 

för de vanligaste åtgärderna. 

Resultaten visar att utbyte av tätprofil samt övergångskonstruktion är de åtgärder som förekommer 

allra mest och sker i genomsnitt efter 25 respektive 33 år. Från analyserna kunde utläsas att 

trafikintensiteten är en faktor som direkt påverkar nedbrytningen och således reparation och utbyte av 

övergångskonstruktion, troligt är även att tung trafik står för en stor del av nedbrytningen. Även 

klimatet verkar ha en påverkan på både övergångskonstruktionens och tätprofilens livslängd. 

Baserat på resultaten rekommenderas tre livscykelplaner, livscykelplanerna kan användas som 

underlag i framtida livscykelberäkningar. De kan även användas som stöd för förvaltare vid uppbyggnad 

av strategier under förvaltningsfasen. 
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Abstract 

A bridge is divided into 14 different bridge structural members. The expansion joint is a structural 

member which today is frequently associated as “the weak spot” of the bridge, hence it will require more 

or less maintenance to maintain its functionality. Leaking expansion joints has proven to be one of the 

most common problems, the leak itself may lead to damage of additional components in the bridge 

deck, underlying bearings and supports. Bridges with expansion joints can therefore result in major 

expenditures for traffic authorities, although it is usually not the owners that pay the highest price. 

Maintenance of expansion joints always require more or less traffic hindrance which expose users for 

delays and increased vehicle operating costs. Therefore, it has been found that bridges with expansion 

joints are not only related to high ownership costs, but also to significantly high user costs. 

Life-Cycle Cost Analysis is used to compare various solutions with regard to all the costs that are 

expected to emerge during the entire lifespan of a construction. Life-Cycle Cost Analysis can thus be 

used as a tool for decisions regarding long-term investments which is the case for bridges. To increase 

the certainty in the analysis reliable input is required in form of which maintenance measures will be 

needed and when they are expected to occur. This highly essential information is described by a Life-

Cycle Plan. 

This study aims to develop recommended Life-Cycle Plans for bridge expansion joints which in the 

future can be used for Life-Cycle Cost analysis to achieve a higher degree of certainty. The degradation 

of expansion joints can be roughly divided into two categories, user-related degradation and 

degradation due to climatic conditions. In the study, the influence of annual average daily traffic and 

climate zones on the expansion joint will be studied by evaluating historically conducted maintenance 

actions related to the Swedish Transport Administrations (Trafikverket) bridge management system 

BaTMan. Regression analysis and survival analyzes were performed for the most common actions. 

The results show that replacement of the strip seal and the expansion joint is the most commonly 

performed maintenance measures and occurs on average after 25 and 33 years. From the analyzes it 

was deduced that the traffic intensity is a factor that directly affects the degradation and therefore also 

the repair and replacement of the expansion joint, likely is also that a large part of the degradation is 

due to the wear of heavy vehicles. The climate also seems to have an impact on the lifetime of the 

expansion joint as well as the strip seal. 

Based on the results, three Life-Cycle Plans was recommended. These Life-Cycle Plans can be used for 

future Life-Cycle Cost calculations but also to support bridge managers when comparing different 

maintenance strategies during the operational phase. 

An extended English summary has been attached to appendix B. 
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Beteckningar 

Förkortning   Engelsk utskrivning   Svensk översättning 

BSM    Bridge Structural Member  Brokonstruktionsdel 

LCP    Life-Cycle Plan    Livscykelplan 

WLCC    Whole Life-Cycle Costing - 

LCC    Life-Cycle Cost    Livscykelkostnad 

LCCA    Life-Cycle Cost Analysis   Livscykelkostnadsanalys 

INV    Investment    Investering 

LCM     Life-Cycle Measures   Livscykelåtgärder 

RD&L     Recycling, Demolition &   Återvinning rivning och  

    Landscaping    landskapsförbättrande  

         arbete 

INS    Inspection    Inspektion 

O&M    Operation & Maintenance  Drift och underhåll 

RRR    Repair, Replacement and  Reparation, utbyte och  

    Rehabilitation    rehabilitering 

STR    Strengthening    Förstärkning 

AADT, ÅDT   Annual average daily traffic  Årsdygnstrafik 

CC, TK    Condition Class    Tillståndsklass 

Ai    -     Allmän inspektion 

Hi    -     Huvudinspektion 

Ohi    -     Ofullständig  

         huvudinspektion 

Si    -     Särskild inspektion 
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Klargörande av begrepp 

Begrepp Beskrivning 

Konstruktionsdel 
En större del av konstruktionen som med ett antal andra delar bildar 

konstruktionen. Exempelvis kantbalk, lager eller 
övergångskonstruktion. 

Konstruktionselement 
En konstruktionsdel byggs upp av flera konstruktionselement. 

Exempelvis täckplatta och förankringsjärn. 

Livscykelplan 

Rekommenderade underhållsåtgärder under brons livstid, innefattar 
vad och när åtgärderna ska utföras. I studien används begreppet på 

konstruktionsdelsnivå, det vill säga planen avser endast en 
konstruktionsdel. 

Åtgärdsplan 
Rekommenderade åtgärder att utföra vid respektive ingrepp, bygger 

på vald åtgärdsstrategi. 

Åtgärdsstrategi 
Beskriver ett sätt att åtgärda de brister som en konstruktion har. 
Åtgärdsstrategier optimerar åtgärderintervallet för en eller flera 

konstruktionsdelar. 

Brostrategi 
Strategi som optimerar åtgärdsintervallet med hänsyn till brons 

livstid och med avseende till samtliga konstruktionsdelar. 
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1. Introduktion 

1.1 Bakgrund 

En välfungerande infrastruktur har en väsentlig betydelse för att upprätthålla ekonomisk tillväxt i 

dagens moderna samhällen. Transportsystemet ingår i samhällets mest avgörande infrastrukturer och 

utgör ett komplext nätverk mellan flera ingenjörsområden. I transportsystemet är brobyggnader 

särskilt utsatta då deras distinkta uppgift är att länka samman transportsystemen i kritiska 

knutpunkter. 

Broar utsätts ständigt för flera nedbrytningsmekanismer som leder till nedbrytning av broelement och 

bron i sin helhet. Flera broar dimensioneras för en livslängd upp till 120 år. För att upprätthålla satta 

funktionskrav och en lång livslängd krävs kontinuerliga inspektioner samt drift- och underhållsarbeten. 

Åtgärderna är kostsamma för samhället, dels för att skattepengar används för att finansiera ingreppen 

men även i form av reducerad framkomlighet, trafiksäkerhet och ökad miljöpåverkan. 

För att maximera den samhällsekonomiska nyttan krävs det ett ekonomiskt eftertänksamt agerande 

vilket kan delas upp i två skeden. Redan i planeringsstadiet är det viktigt att man väljer den brodesign 

som medför lägsta livscykelkostnad och inte enbart lägst investeringskostnad. När väl bron är i drift 

måste rätt underhållsstrategi väljas för brons strukturella konstruktionsdelar. Flera 

underhållsstrategier kan vara aktuella men endast en kommer leda till ett optimalt underhåll vilket 

betonar lägst livscykelkostnad och optimal nytta för både förvaltare och användare. 

Åldrande broar, höga underhållskostnader samt begränsade resurser och kapital har lett till 

nödvändigheten att utveckla ett broförvaltningssystem (Racutanu & Troive, 1998). Systemet ger 

förvaltare en överblick över sina brokonstruktioner och deras aktuella status. Med hjälp av 

kontinuerliga inspektioner matas information om samtliga konstruktionsdelar in i systemets databas. 

Det möjliggör identifiering och uppföljning av skador på brons element och bron i sin helhet. Sveriges 

statliga transportsförvaltningsmyndighet Trafikverket driftsatte år 2004 ett egenutvecklat bro- och 

tunnelförvaltningssystem kallat BaTMan (Bridge and Tunnel Management) (Trafikverket, 2015a). 

Implementering av livscykelmetoder i broförvaltningssystem för både planerings- och driftstadiet kan 

främja och underlätta arbetet för ett samhällsekonomiskt agerande. Framtiden är dessvärre osäker och 

det innebär att flera antaganden måste göras vid livscykelkostnadsanalyser. En stor osäkerhet i 

processen är vilka reparations- och underhållsåtgärder som infaller och om de infaller, vid vilken 

tidpunkt? 

Förvaltningssystemet BaTMan är idag kopplat till en relativt omfattande databas med historiskt 

värdefull information som sträcker sig ända till år 1944 (Mattsson, 2008). Dataregistret innehåller 

allmän information om brons uppbyggnad men även ritningar, gjuttemperatur, broorientering, klimat, 

tillståndsklasser, skaderapporter et cetera. 

Genom att studera historisk data går det att urskilja hur konstruktionsdelar har klarat sig under skilda 

förhållanden vilket gör det genomförbart att upprätta så kallade livscykelplaner med rekommenderade 

reparations- och underhållsåtgärder. Med hjälp av livscykelplaner kan säkrare 

livscykelkostnadsanalyser utföras och genom att kombinera livscykelplaner för flera konstruktionsdelar 

skapas förutsättning för att identifiera en optimal underhållsstrategi.  

En konstruktionsdel som ofta karakteriseras som brons svaga punkt och associeras med höga 

underhållskostnader är övergångskonstruktionen. Övergångskonstruktionen används för att ta upp 

längd- och vinkelrörelser samt överbygga öppningar mellan olika delar av överbyggnaden eller 

överbyggnad och underbyggnad. Den ska även skydda underliggande konstruktionsdelar från 

saltvatten och sand (Trafikverket, 2015c). På grund av att övergångskonstruktioner har en kortare 
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livslängd än bron i övrigt kommer underhåll krävas under brons livstid. Delar eller hela konstruktionen 

kommer att behöva repareras och/eller bytas ut med jämna mellanrum. SETRA, den franska tekniska 

forskningsavdelningen för landsvägar uppskattar att övergångskonstruktionen utgör 7-8 procent av 

globala underhållskostnader för broar (Lima & Brito, 2009). En annan studie av Marques Lima (2006) 

utförd för den portugisiska trafikmyndigheten BRISA visade att mer än 20 procent av totala 

underhållskostnader för broar under de senaste tre åren var relaterat med reparation och utbyte av 

övergångskonstruktioner. I Sverige har vi en gedigen tradition av så kallade plattramsbroar och 

ändskärmsbroar utan övergångskonstruktioner men vid längre spann är övergångskonstruktionen 

oundviklig. 

1.2 Problemområde 

Idag anges inga konkreta anvisningar för hur livscykelkostnader ska beaktas i anbudsskedet, därför 

baseras valet främst på lägst investeringskostnad (Safi, 2013). För att erhålla ett rättvisare anbudsskede 

bör anbudet baseras på lägst totalkostnad för brons fullständiga livslängd. Det kräver i sin tur en 

kostnadsjämförelse baserad på nuvärdesberäkning. En avgörande indata för nuvärdesberäkningen är 

vilka underhållsåtgärder som förväntas utföras och när de infaller. Denna högst nödvändiga 

information är vad som kallas inom bro-gemenskapen för livscykelplan (LCP, Life-Cycle Plan). En 

livscykelplan baseras på standardiserad data från databaser kopplade till nationers 

broförvaltningssystem (ETSI, 2013) och kräver en detaljerad studie av faktorer som påverkar 

åtgärdsintervallet och följaktligen livstiden. Broar delas totalt upp i 14 olika konstruktionsdelar, både 

livstiden och underhållskraven kan skilja avsevärt mellan delarna. Genom att endast studera data som 

avser en konstruktionsdel kan en livscykelplan upprättas på konstruktionsdelsnivå. 

Ytterligare ett problemområde är planering av underhåll och uppbyggnaden av underhållsstrategier. 

Planeringen baseras idag främst på den senaste inspektionen och förvaltarens egen erfarenhet 

(Severinsson, 2016). Livscykelplaner kan i denna process stödja broförvaltare och fungera som ett 

underlag för en livscykelkostnadsbaserad planering och i identifieringen av den mest LCC-effektiva 

strategin. I framtiden kan modeller som förutspår nedbrytningen för konstruktionsdelar samt dess 

element byggas in i förvaltningssystemen, modellerna kan baseras på de resultat som livscykelplanen 

påvisar. I kombination med ekonomiska livscykelmodeller kan prioriteringen av underhåll underlättas 

och uppbyggnaden av reparationsstrategier automatiseras. Modellerna kan även användas i 

anbudsskedet för att bedöma vilket broalternativ som medför lägst totalkostnad och på så sätt kan 

samhällsresurser användas på effektivaste möjliga sätt. 

1.3 Syfte och mål 

Utmattning, korrosion och läckage är vanligt förekommande problem med övergångskonstruktioner. 

Vattenläckaget i sig kan även bidra till att andra komponenter i brodäck, uppslagsanordningar och stöd 

utsätts för kloridangrepp och korrosion. Höga ljudnivåer, bristande komfort och ökad risk för olyckor 

är andra aspekter som ofta förknippas med övergångskonstruktionen. Övergångskonstruktionen är en 

väldigt arbetskrävande konstruktion på grund av att den fortlöper över hela brobredden. Därför krävs 

alltid mer eller mindre trafikhinder för att åtgärda problemen, åtminstone i en av körbanorna (Günter, 

2002). Ingreppen är ofta tidskrävande och kan därför leda till att användarkostnader ökar upp till höga 

nivåer. Det är inte bara användarkostnaderna som kan bli höga. Trafikverket publicerar varje år ett 

dokument med priser för olika åtgärder och senaste upplagan A’ prislista för broåtgärder år 2015 visar 

att utbyte av övergångskonstruktion är en av de åtgärder med högst kostnad per meter. Det finns därför 

flera anledningar till varför övergångskonstruktioner är en konstruktionsdel med väldigt höga 

livscykelkostnader. 

Examensarbetet syftar till att ta fram rekommenderade livscykelplaner för övergångskonstruktioner 

genom utförandet av en analys baserat på extraherad data kopplat till förvaltningssystemet BaTMan. 
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Analysen kommer endast att beakta övergångskonstruktioner på vägbroar placerade längst det 

allmänna vägnätet där Trafikverket står som ägare. 

Exempel på frågor som studien ämnar till att besvara: 

 Vilka övergångskonstruktionstyper är vanligast längst med Trafikverkets broar? 

 Vad är de vanligaste underhållsåtgärderna för övergångskonstruktioner? 

 Vad är medelåldern vid utförandet av de vanligaste underhållsåtgärderna? 

 Hur påverkar årsdygnstrafiken samt klimatzonen övergångskonstruktionens livslängd? 

 Skiljer sig tidsperioden mellan första och upprepande utbyten? 

 Hur stor är sannolikheten att en åtgärd ska utföras efter en given tidpunkt? 

En jämförelsebaserad livscykelkostandskalkyl för respektive livscykelplan utförs för att exemplifiera 

kostnadsskillnaden mellan planerna. Slutligen kommer studien att titta närmare på en nytillkommen 

tillverkare av övergångskonstruktioner för att se hur ett nytänkande företag säger sig ha identifierat 

konkurrenternas svagheter och med hjälp av innovativa metoder tagit fram förbättrade lösningar. 

Examensarbetet är av intresse för trafikmyndigheter och broförvaltare eftersom det kommer att studera 

den verkliga livstiden hos övergångskonstruktioner för att återge flera livscykelplaner. Examensarbetet 

kan användas för LCC-effektivare beslut i både planeringsskedet samt drift- och underhållsskedet av en 

bro. Byggföretag inom branschen kan nyttja arbetet genom att göra mer hållbara val av 

övergångskonstruktioner i designstadiet, baserat på de resultat som uppsatsen påvisar. 

Uppsatsen utfördes för Reinertsen Sverige AB som har en lång erfarenhet inom inspektion och 

rådgivning av broar samt Kungliga Tekniska Högskolans division för bro- och stålbyggnad. Under 

skrivperioden köptes Reinertsen Sverige AB av ÅF AB. 

1.4 Metod 

I syfte att utföra avhandlingen gjordes först en litteraturstudie. Inledningsvis behandlades litteratur för 

att få en introduktion till de potentiella fördelarna med LCC-analyser av broar. Därefter studerades mer 

specifikt broförvaltningssystem och livscykelstrategier. Ytterligare litteraturstudie ägnades specifikt åt 

övergångskonstruktioner som uppsatsen ägnar att detaljerat undersöka livstiden för. Tillslut 

påbörjades studien av själva databassystemet för att kunna extrahera den data som är av intresse för 

studiens syfte. 

Flera semi-strukturerade intervjuer hölls bland annat med Trafikverkets projektledare för drift och 

underhåll av brokonstruktioner för att få en bättre insyn i hur planeringen av underhåll fortlöper. 

Ytterligare frågor besvarades med hjälp av en projektledare för tillstånd hos byggnadsverk för att erhålla 

kunskap om övergångskonstruktioner som används i Sverige. Även telefonbaserade intervjuer hölls 

med personal på Brolänk och Spännarmering. 

Efter samtal med personal på Trafikverket erhölls noga utvald data via verktyget WebHybris från 

BaTMans databas. Bearbetning av originaldata krävdes för att möjliggöra de analyser som studien 

syftar till och för att erhålla ett underlag som är representativt för de allra vanligaste brofallen. 

Nedbrytningen av konstruktionsdelar kan lite grovt delas upp i två delar; användar- respektive 

klimatrelaterad nedbrytning (ETSI, 2013). Därför utfördes regressionsanalyser med livslängd som 

beroende variabel och årsdygnstrafik samt klimatzon som oberoende variabler. En specifik analys 

utfördes för lastbilstrafik. Resultaten representeras grafiskt med trendlinjer och korrelationsnivåer som 

redogör för sambandet. En överlevnadsanalys baserat på Kaplan-Meier metoden användes för att 

beräkna sannolikheten att en åtgärd behöver utföras efter en särskild tidpunkt. Beräkning och 

redovisning av medelvärde, 95-procentigt percentilvärde samt standardavvikelse utfördes för tiden som 

fortlöper innan de vanligaste åtgärderna infaller. 
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För ökad validitet har resultaten diskuterats med erfarna personer inom branschen som exempelvis 

projektledare för drift- och underhåll, broförvaltare och andra akademiskt erfarna personer inom 

studieområdet. 

1.5 Begränsningar 

Flertalet faktorer påverkar övergångskonstruktioners nedbrytningshastighet och således behovet av 

underhåll, reparation och utbyte. Nödvändiga begränsningar måste göras för att erhålla en mer 

bearbetbar data och för att minska slumpartade resultat. Begränsningar görs i åsikt av att erhålla ett så 

pass pålitligt resultat som möjligt som ska vara generaliserbart för de allra vanligaste brofallen i Sverige. 

Definitionen av en bro i Sverige är en konstruktion som har ett längsta spann som överstiger två meter 

(Trafikverket, 2015b). Broar delas in i huvudtyperna fasta och rörliga broar beroende på om de är 

öppningsbara eller inte, i studien kommer endast fasta broar att beaktas. Vidare avgränsas studien till 

endast broar med övergångskonstruktioner som är designade för att bära vägtrafik. 

Beroende på funktionstyp delas broar in i olika kategorier. Sveriges vägnät består av allmänna och 

enskilda vägar. De allmänna vägarna är antingen statliga eller kommunala. Trafikverket är den 

myndighet i Sverige som ansvarar för statliga vägar och broar. Studien begränsas till broar med 

övergångskonstruktioner på de statliga vägarna. Det främsta skälet till begränsningen är att samtliga 

broar som förvaltas av Trafikverket underhålls genom en liknande planeringsprocess. En annan 

anledning är att skilda budgetar innebär differentierade förutsättningar, något som bör vara jämnare 

fördelat mellan Trafikverkets förvaltare. 
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1.6 Brons konstruktionsdelar 

Broar delas in i tre huvuddelar vilka i sin tur är uppbyggda av olika konstruktionsdelar. I BaTMan 

redovisas totalt 14 olika konstruktionsdelar, samtliga redovisas i tabell 1.1. En bro behöver 

nödvändigtvis inte bestå av alla 14 konstruktionsdelar, plattramsbroar har exempelvis ingen 

övergångskonstruktion. I studien kommer endast övergångskonstruktioner och dess tillhörande 

element att studeras. Syftet med övergångskonstruktioner är att ta upp längd- och vinkelrörelser som 

uppstår mellan delar av en överbyggnad eller över- och underbyggnad. Syftet är även att skydda 

underliggande konstruktionsdelar från exempelvis saltvatten (Trafikverket, 2015c). 

Tabell 1.1 – Trafikverkets uppdelning av huvuddelar och konstruktionsdelar för broar. 

Huvuddel Konstruktionsdel 

Grundläggning Grundläggning (bottenplatta) 

Underbyggnad 

Slänt och kon 

Stöd 

Ving- och stödmur 

Överbyggnad 

Upplagsanordning (lager) 

Huvudbärverk 

Övriga bärverk 

Brobaneplatta 

Kantbalk 

Tätskikt 

Räcke 

Beläggning 

Övergångskonstruktion 

Dräneringssystem 

 

  

Figur 1.1 – Illustration av konstruktionsdelar som används i BaTMan. 
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1.7 En historisk återblick på underhållsstrategier 

Under de senaste två decennierna har ett ökat antar broförvaltningssystem utvecklats (Mirzaei, et al., 

2012). En av funktionerna som ett broförvaltningssystem har är att hjälpa broförvaltaren att besluta 

när underhålls- och reparationsåtgärder ska utföras samt dess omfattning. Det här görs genom en 

jämförelse mellan underhållsstrategier. 

En strategi definieras som det sätt som underhålls- och reparationsåtgärder grupperas på för att 

optimera åtgärdsintervallet. Strategierna kan delas upp i tre olika nivåer. Första nivån innefattar 

åtgärder för en konstruktionsdel utan hänsyn till resterande delar. Andra nivån avser strategier för hela 

brokonstruktionen, det vill säga samtliga konstruktionsdelar. Den tredje nivån nås genom att binda 

samman åtgärder för flera broar inom samma nätverk. Oavsett nivå så bygger strategierna på att 

minimera kostnaderna för förvaltare och användare (Adey & Mirzaei, 2015). 

Förvaltningssystemen medförde att flera metoder utvecklades vars syfte var att identifiera optimala 

strategier. Metoder som utvecklades under 1970 talet gav främst en överblick över aktuella 

åtgärdsbehov och uppskattningar över medförda ägarkostnader. Användarkostnader exkluderades och 

metoderna kunde inte optimera broingreppen genom att exempelvis rekommendera gemensamt utbyte 

av flera delar (Richards, 1978). 

Modernare metoder utvecklade efter år 1992. Dessa används än idag i många existerade 

broförvaltningssystem som schweiziska KUBA (Hajdin, 2001)  och Pontis (Cambridge Systematics, Inc., 

2005) och bygger på tillståndsklasser för konstruktionsdelar. Metoderna användes för att bygga upp 

strategier, exempelvis Markovs beslutsprocess som användes av Golabi och Shepard (1997) för att 

identifiera optimala åtgärdsplaner. Planerna användes sedan i kombination med förvaltarnas regelverk 

för att utgöra underhållsstrategier för broar. Reglerna kunde exempelvis vara att när en bro målas så 

ska samtliga delar målas. Andra system som exempelvis KUBA kopplade åtgärdsplanerna direkt till 

brostrategin, på så vis byggde brostrategin direkt på optimala åtgärdsplaner (Adey & Mirzaei, 2014a).  

För de flesta strategierna som utvecklades på 1990-talet har uppbyggnaden baserats på ägar- och 

användarkostnader i form av ökad fordonsdrift och restid (Son & Sinha, 1997). 

En annan metod föreslogs av Adey och Hajdin (2005) som med hjälp av inventory theory grupperade 

utfärdandet av flera aktiviteter under samma tillfälle. Inventory teori är välkänd inom 

verksamhetsstyrning där den används för att utveckla matematiska modeller var syfte är att minimera 

kostnader för lagerhantering (Bertsimas & Aurélie, 2006). Adey fortsatte sin forskning och 2014 

publicerande Adey och Mirzaei (2014b) rapporten An Inventory Theory Model to Determine the 

Optimal Work Program for Bridges. I rapporten demonstrerar forskarna hur inventory theory kan 

användas på en stålbro med fyra konstruktionsdelar för gruppering av åtgärder beroende på 

tillståndsklass. 

Stora framsteg har gjorts sedan 1970-talet och flera metoder har beprövats i syfte att utveckla 

brostrategier som optimerar underhåll- och reparationsåtgärder. Än återstår dock osäkerheter i 

uppbyggnaden av strategier. Kunskapen om det framtida åtgärdsbehovet är fortfarande bristfällig och 

frågan om den mest samhällsoptimala strategin identifierats är alltjämt obesvarad. 
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2. Broförvaltning i Sverige 

Huvudsyftet med broförvaltning är att uppfylla de krav som ställs från både ägare och användare, det 

vill säga skapa och vidmakthålla en säker, funktionell, miljövänlig och samhällsekonomisk 

konstruktion. Ända från nybyggnad till rivning ansvarar förvaltaren för att konstruktionen når upp till 

samtliga krav, Trafikverket delar upp förvaltningen i sex steg (figur 2.1). 

 

För att effektivisera förvaltningen och kontrollen av Trafikverkets 

konstruktioner delar Trafikverket upp Sverige i flera olika regioner. 

Uppdelning sker även i form av vägsystem eller järnvägssystem. Inom 

systemet förekommer ytterligare uppdelning, exempelvis har man separata 

förvaltningsområden för öppningsbara broar och stora broar. Till varje 

uppdelat område anges huvudförvaltare som har ett övergripande ansvar över 

just sin del. Figur 2.2 visar Trafikverkets regionala uppdelning. Varje system 

och region tilldelas en årsbudget för underhåll och drift som baseras på de 

kostnader som vardera region beräknas behöva för att upprätthålla 

konstruktioners funktionalitet och trafiksäkerhet  (Severinsson, 2016). 

Underhållskostnader kan delas in i tre huvuddelar; kontinuerliga 

inspektioner, drift och underhåll av underhållsentreprenad och planering av 

objekt. Ibland kan även förbättringsåtgärder vara nödvändiga på grund av 

ändrade krav, exempelvis gällande bärighet eller säkerhet. 

2.1 BaTMan 

Enda sedan 1944 har broinspektioner kontinuerligt dokumenterats i Sverige 

med åsikt att erhålla kunskap om förekomsten av skador, skadornas tillväxt 

och livstid för broars olika delar. Databasen fungerar som ett komplement till 

det ordinarie broförvaltningssystemet och baserat på informationen som 

lagras kan användas för att ta bättre beslut både i designstadiet och under 

brons livstid (Racutanu & Troive, 1998). 

Trafikverket ersatte år 2004 förvaltningssystemet SAFEBRO med BaTMan (Bridge and Tunnel 

Management). BaTMan utvecklas och förvaltas av Trafikverket men systemet är branschgemensamt 

och nyttjas av de flesta broförvaltarna. Konsulter och planerare och många andra kan genom systemet 

få information om tiotusentals konstruktioner och kan på så sätt få stöd i sitt dagliga arbete. 

Figur 2.1 – Kedjan av processer som ingår I förvaltning av konstruktioner (Trafikverket, 2015e). 

Figur 2.2 – Trafikverkets 

regionsuppdelning. 
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Idag finns drygt 30 000 broar registrerade i BaTMans databas. Varje bro identifieras i databasen med 

ett identifikationsnummer, därtill lagras information om klimat, typ av bro, byggnadsår, årsdygnstrafik, 

betongspecifikationer, utförda åtgärder et cetera. Vid varje inspektion förs ny data in och kopplas till 

rätt bro i databasen, på så sätt kan en uppföljning av skadeutvecklingen identifieras och kontrolleras. 

Det finns flera vinster med förvaltningssystemet BaTMan. Förvaltare får en bättre överblick över sina 

konstruktioner och dess tillstånd vilket möjliggör bättre beslut för att upprätthålla eller förbättra 

konstruktionernas standard. Kunskapsdatabasen förenklar arbetet för inspektion till upphandling och 

åtgärd genom effektivisering av samtliga moment. Fördelarna med BaTMan medför 

samhällsekonomiska besparingar såväl som en ökad säkerhet för trafikanterna (Trafikverket, 2015a). 

2.2 Broinspektioner 

I Sverige utförs regelbunden och systematisk inspektion av alla broar för att tillgodose trafikanternas 

krav på säkerhet och framkomlighet. Vid inspektion går inspektören igenom konstruktionsdelars 

fysiska och funktionella kondition. Den fysiska konditionen berör nedbrytning av befintliga eller nya 

skador. Den funktionella konditionen behandlar till vilken utsträckning som varje 

konstruktionselement når upp till designat funktionskrav. Inspektören klassar den funktionella 

konditionen på konstruktionselement samt hela brokonstruktionen utifrån ett fyr-skaligt 

klassningssystem (Racutanu, 2000). Broinspektionerna i Sverige delas upp i fyra olika typer, beroende 

på deras syfte, omfång och intervall. 

2.2.1 Översiktlig inspektion 

Tidigare fanns kravet att en översiktlig inspektion skulle utföras av underhållsentreprenör minst en 

gång per år. Syftet med inspektionen var att verifiera kraven som ställts på egenskaper och åtgärder 

från underhållsentreprenören (Rutgersson, 2014). Idag upphandlas istället röjning och rengöring av 

broar i så kallade IB-paket (Severinsson, 2016). 

2.2.2 Allmän inspektion (Ai) 

Den allmänna inspektionen (Ai) utförs då den erfordras, vanligtvis för att följa upp brister och skador 

som tidigare identifierats men inte åtgärdats under huvudinspektionen. Vid allmän inspektion ska nya 

skador upptäckas och bedömas om det anses att skadorna kan medföra otillfredsställande bärighet eller 

trafiksäkerhet eller leda till väsentligt ökande förvaltningskostnader om skadorna först hade upptäckts 

vid nästa huvudinspektion. Övriga skador lämnas till nästa huvudinspektion (Trafikverket, 2015d). 

2.2.3 Huvudinspektion (Hi, Ohi) 

Huvudinspektionen (Hi) är den mest omfattande inspektionstypen och genomförs med maximalt sex 

års tidsintervall. Syftet är att upptäcka och bedöma alla brister som inom en tioårsperiod kan påverka 

brons funktion eller säkerhet (Rutgersson, 2014). 

Innan inspektion läses tidigare inspektionsrapporter igenom för att möjliggöra en effektiv uppföljning 

av tidigare skador och brister. I början av inspektionstillfället antecknas bronummer, aktuellt datum 

och klockslag samt temperatur, även nya vybilder fotograferas (Wahlberg, 2015). Inspektionen ska 

utföras på handnära avstånd, det innebär exempelvis att vid stöd ståendes i vatten där djupet överstiger 

0,5-1 meter måste hjälp tas av dykare. Samtliga konstruktionsdelar gås igenom på ett systematiskt sätt 

för att säkerhetsställa att samtliga skador och brister som kan påverka byggnadsverkets funktion eller 

säkerhet inom en tioårsperiod upptäcks. I BaTMans handbok finns utförliga krav för samtliga 

konstruktionsdelar och dess element. Skador beskrivs och bedömning leder till att 

konstruktionselement tillståndsklassas, fotodokumentering sker för att på ett smidigt sätt följa upp 

tidigare skador men även för att nya skador enklare ska identifieras vid nästa inspektionstillfälle 

(Rutgersson, 2014). Efter bedömningen fyller inspektören in information i BaTMans databas som 
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tillståndsklass, skadat material, skadetyp, skadeorsak, mätmetod et cetera. Inspektören ska även utifrån 

Trafikverkets prislista fylla i en kostnad för att åtgärda skadan. Avslutningsvis görs en bedömning 

utifrån konstruktionselementens tillståndklass om det finns behov att utföra en särskild inspektion och 

en rekommendation för när nästa huvudinspektion bör ta plats (Wahlberg, 2015). 

En huvudinspektion får utföras under separata tillfällen men måste genomföras under ett och samma 

kalenderår med undantag för byggnadsverk med en fastställd drift och underhållsplan (Rutgersson, 

2014). Ibland kan hinder uppstå som gör det omöjligt att undersöka allt som en huvudinspektion ska 

innefatta, i sådant fall registreras inspektionen som en ofullständig huvudinspektion (Ohi). 

2.2.4 Särskild inspektion (Si) 

Vid en huvudinspektion kan exempelvis en skada upptäckas som kräver ytterligare undersökning. I 

sådant fall kan en särskild inspektion (Si) efterfrågas. Antingen krävs specialkompetens eller fördjupad 

utredning av de skadade konstruktionselementen. Vid en särskild inspektion förekommer särskilda 

mättekniker som normalt inte används vid en huvudinspektion (Trafikverket, 2015f). Ett exempel på 

en särskild inspektion är ultraljudsprovning av svetsar på stålkonstruktioner. 

2.2.5 Inspektionsintervall 

Enligt Trafikverkets beslutsdokument Verksamhetskrav avseende förvaltning av broar, tunnlar och 

liknande byggnadsverk (2007-12-12), styrs nästa inspektionstillfälle av följande punkter: 

 Maximalt intervall mellan inspektioner är sex år. 

 Om ett enskilt konstruktionselement med bärande funktion eller med en påverkan trafiksäkerhet 

erhåller en TK2 ska aktuella skador följas upp innan bristande funktion för 

konstruktionselementet uppstår. 

 Huvudinspektionen får utföras vid separata tillfällen. Inspektionen ska dock genomföras under ett 

och samma kalenderår med undantag för byggnadsverk med en fastställd drift och underhållsplan 

enligt vägverkets publikation 2004:56. 

 Inspektören ska med samband med huvudinspektionen ta ställning till om det erfordras en 

kompletterande särskild inspektion för att mäta/kontrollera mer specifikt exempelvis 

bottenprofiler, korrosion på armering, svetsförband et cetera. 

 Inspektören ska ta ställning till om kompletterande särskild undervattensinspektion krävs för att 

säkerhetsställa byggnadsverkets funktion eller säkerhet inom en tioårsperiod. 

Ytterligare skadeutredning görs när bärande konstruktionselement eller konstruktionselement med 

trafiksäkerhetsfunktion erhåller TK 3. Utredningen ska utföras inom tre månader och dess syfte är att 

klarlägga det funktionella tillståndets påverkan för konstruktionens bärighet respektive 

konstruktionens trafiksäkerhet. Åtgärder ska utföras snarast. 
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Figur 2.3 visar ett flödesschema som hjälper inspektören efter utförd huvudinspektion (Hi) med att 

ange när nästa inspektion bör utföras. 

2.3 Tillståndsklasser (TK) 

Brokonstruktioners tillstånd är ett nyckelbegrepp inom broförvaltningen och tillståndsuppgifter 

används bland annat för styrning, planering, upphandling och uppföljning. I BaTMan värderar 

broinspektören konstruktionselement samt brons återstående livstid. Förvaltningssystemet BaTMan 

innehåller inga inbyggda nedbrytningsmodeller. Däremot har några verktyg som inspektören använder 

sig av inbyggda nedbrytningsmodeller som förenklar förutsebarheten av den framtida 

prestationsförmågan hos de enskilda broelementen. Klassningssystemet i BaTMan är således baserat 

på en utvärdering av tidigare och aktuella uppmätta mätvärden, inspektörens kompetens att uppskatta 

den framtida spridningen av nedbrytning, funktionskraven ställda vid projektering och elementens 

funktionella egenskap (Trafikverket, 2015g). 

Tillståndsklassystemets skala går från 0-3, en beskrivning av systemet redovisas i tabell 2.1. En 

övergripande klassificering av hela bron kan göras utifrån broelementens klassificering genom att vikta 

broelementen. På så vis erhålls ett mätvärde som återspeglar brons bärförmåga, trafiksäkerhet och 

hållbarhet. För att hjälpa inspektören i bedömningen av tillståndsklass har mätmetoder mätvariabler 

som anger skadeomfattningen. Om gränsvärdet överskrids kan det innebära att konstruktionsdelens 

funktion är bristfällig enligt TK 3. Inspektören tar slutliga bedömningen utifrån sina kunskaper och 

observationer, gränsvärdet ska endast fungera som en hjälpande hand (Trafikverket, 2015g). 

 

 

 

Figur 2.3 – Flödesschemat visar hur nästa inspektionstillfälle bestäms. (Trafikverket, 2015g). 
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Tabell 2.1 – Funktionella tillståndet beskrivs med hjälp av tillståndsklasserna (TK) som används I broförvaltningssystemet 

BaTMan (Trafikverket, 2015g). 

TK Klassning/beskrivning 

3 Bristfällig funktion vid inspektionstillfället 

2 Bristfällig funktion inom 3 år 

1 Bristfällig funktion inom 10 år 

0 Bristfällig funktion bortom 10 år 

 

2.4 Planerbart avhjälpande underhåll (Planering av objekt) 

Trafikverkets brobestånd har ett återanskaffningsvärde på 130 miljarder kronor (Trafikverket, 2015e).  

Genom en effektiv planering kan stora samhällsekonomiska vinster göras, både för förvaltaren och 

användaren. Planering är en av huvudaktiviteterna för en effektiv förvaltning av ett befintligt 

konstruktionsbestånd och utgör en viktig länk mellan inspektion och projektering i processkedjan för 

förvaltning. 

2.4.1 Bedömning av åtgärdsbehov 

Genom anteckningar om skador, tillståndsklasser och externa behov som inspektörer rapporterar in i 

BaTMan görs en första bedömning om förvaltaren ska gå vidare med planeringen av åtgärd. Innan 

något beslut tas studeras även tidigare planerade strategier och åtgärder. Processen illustreras i figur 

2.4. Aktiviteten kan leda till fyra olika utfall. Antingen kan förvaltaren anse att behovet av åtgärd saknas 

eller att det krävs ytterligare utredning för att ett beslut ska kunna tas. Om förvaltaren anser att endast 

en mindre åtgärd krävs kan det i vissa fall räcka med att underhållsentreprenören kontaktas. Det fjärde 

fallet ”Planera och välj strategi” innebär att två skilda beslut kan tas. Det första medför att ingen åtgärd 

behövs inom sex år vilket leder till att inget kommer planeras förrän efter nästa huvudinspektion. Det 

andra beslutet leder till att ett antal åtgärdsstrategier uträttas och den strategi som anses vara mest 

lönsam för framtiden väljs som huvudalternativ (S1). Planeringen ska alltid grundas på senaste 

tillstånd, därför baseras huvudstrategin (S1) för åtgärden alltid på den senaste inspektionen 

(Trafikverket, 2015e).  

2.4.2 Utredning 

Ibland krävs ytterligare utredning för att förvaltaren ska kunna ta ett effektivt beslut. Osäkerhet kring 

konstruktionens tillstånd, skadeutveckling, bärighet, trafiksäkerhet och framkomlighet är alla exempel 

på kritiska faktorer för att planeringen ska kunna leda till ett samhällsoptimalt beslut. 

Ett exempel på ett scenario som kan kräva ytterligare utredning är en trafikled med väldigt hög ÅDT-

utveckling, den ökade årsdygnstrafiken leder till att bron behöver breddas eller ersättas i ett tidigare 

Figur 2.4 – Aspekter som förvaltaren baserar sitt beslut angående planeringen av åtgärd (Trafikverket, 2015e). 
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skede innan dess egentliga tekniska livslängd är nådd. I det fallet gör man djupare studier vid val av 

lösning och då är det inte fråga om underhållsplanering utan istället investering. 

2.4.3 Mindre underhållsåtgärd 

Beslutet mindre åtgärd används för att planera och dokumentera mindre enskilda underhållsåtgärder 

som ska/kan utföras i närtid, mer specifikt senast året efter att skadan eller bristen upptäckts 

(Trafikverket, 2015e). Mindre enskilda skador kan vara viktiga för konstruktionens framtid men 

behöver med nödvändighet inte ingå i den långsiktiga planeringen av åtgärder eftersom åtgärden är så 

pass liten att den i princip kan beslutas att ingå i ett funktionsåtagande. Åtgärden som krävs kan oftast 

lösas av den befintliga underhållsentreprenören. 

2.4.4 Planera och välj strategi 

För att en åtgärdsplanering ska leda till en samhällsekonomisk optimal lösning krävs dels att åtgärden 

utförs i rätt tid och i rätt omfattning men även att genomförandet sker på ett smidigt och tekniskt 

korrekt sätt. Genom planeringen kan den optimala åtgärdsstrategin klargöras vilket är den strategi som 

medför störst fördelar ur ett samhällsekonomiskt perspektiv. Varje bro som är i behov av underhåll 

knyts samman med en strategi i BaTMan där en beskrivning av den optimala åtgärdsplanen finns. 

Planeringen leder till att flera strategier jämförs och den som medför lägst nuvärdeskostnad väljs som 

huvudalternativ. Samtliga objekt i BaTMan som planeras ska ha en strategi (Trafikverket, 2015e). 

2.4.4.1 Strategi – ingen åtgärd 

Om bron saknar påtagliga åtgärdsbehov inom de nästkommande sex åren eller fram till nästa 

huvudinspektion som påverkar säkerhet, bärighet, framkomlighet eller ägarkostnader kan 

planeringsalternativet ”Strategi – ingen åtgärd” väljas (Trafikverket, 2015e). Beslutet leder till att bron 

i BaTMan beskrivs som att konstruktionen inte kommer att ha ett åtgärdsbehov inom de närmaste sex 

åren. Till beslutet krävs en bifogad motivering till utfört val. 

2.4.4.2 Strategi – med en beskriven åtgärd 

Om vägbron har påtagliga åtgärdsbehov krävs en planering med minst två strategier. Strategierna utgör 

alternativa lösningar för ett åtgärdsbehov och Trafikverket delar in strategierna i två grupper, S1 

respektive S2. Strategin som valts ut i första hand, huvudstrategin (S1) får aldrig inkräkta på 

leveransstandarder (byggd standard) som till exempel bärighetsklass och trafiksäkerhet. Flera 

potentiella huvudstrategier kan föreslås och genom att jämföra lösningarna ur ett samhällsekonomiskt 

perspektiv kan en strategi identifieras vilket i BaTMan registreras som huvudstrategin. Den sekundära 

strategin S2 är en strategi som blir aktuell om inte huvudstrategin träder i kraft under sin giltighetstid. 

S2:an behöver inte uppfylla samma leveransstandarder som huvudstrategin (Severinsson, 2016). 

Flera händelser kan leda till att antagen strategi och planering bör redigeras. Exempelvis kan ytterligare 

inspektioner lett till att ytterligare skador rapporteras eller så kan till exempel konstruktionen delvis ha 

åtgärdats med en underhållsåtgärd. Ett annat exempel är att nya skador kan ha upptäckts som leder till 

att bärighetsnedklassning för konstruktionen. Förvaltaren varnas av BaTMan så fort ny information 

tillkommer vilket i sig innebär förändrade förutsättningar och därför finns skäl till en uppdaterad 

strategi (Trafikverket, 2015e).  

Varje strategi består av en eller flera planerade åtgärdsår och planeringens giltighetstid är fram tills nya 

förutsättningar blir aktuella som exempelvis vid ny inspektion eller fram till maximalt sex år. I 

planeringsdirektiven anges att man ska planera för antingen vägförbindelsens återstående livslängd, 

minst 60 år framåt i tiden eller fram till nästa broutbyte (Severinsson, 2016). Många gånger väljs dock 

att åtgärda alla skador vid ett och samma tillfälle men genom en mera långsiktig planering kan strategier 

med flera åtgärdsår skapas. Nuvärdesberäkning möjliggör även att strategier för olika livstider kan 

jämföras mot varandra. Förvaltaren börjar med att se över de skador och rekommenderade åtgärder 

som rapporterats in i BaTMan från det senaste inspektionstillfället. Genom att studera tillståndsklasser, 
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mängd, läge et cetera utvärderas en trolig skadeutveckling. Till varje ingrepp binds sedan en eller flera 

skador beroende på om det är lämpligt i tiden ur ett tekniskt/ekonomiskt perspektiv. Baserat på 

förvaltarens erfarenhet kan andra åtgärder tas än vad inspektören föreslagit, exempelvis kan det vara 

ekonomiskt bättre att byta ut hela kantbalken om tolv år istället för att utföra en betongreparation om 

fyra år. Beroende på hur och när behoven ska tillgodoses så tas flera alternativa strategier fram. 

Åtgärderna som ska utföras beskrivs och kopplas ihop med de inrapporterade skadorna, sedan adderas 

mängder och kostnad för respektive åtgärd. Som stöd för att ange kostnaderna för ett utförande används 

en á-prislista inbyggd i BaTMan. Prislistan baseras på ett medelvärde framräknat av föregående års 

upphandlingar. Planeringen ger nästan alltid en strategi som omfattar mera än vad brons direkta 

tillståndsbeskrivning föreslår eftersom man ofta passar på att lägga till ytterligare 

kompletteringsåtgärder vid ingreppet. Övriga kostnader för väganslutningar, trafikanordningar, 

byggledning och projektering tillkommer. Ytterligare en anledning till att kostnaderna blir högre än vad 

som framgår ur tillståndsbeskrivningen är att tillstånden fastställs utifrån kraven som gällde vid 

nybyggnad medan planeringen utgår ifrån dagens krav. BaTMan kan sedan beräkna 

produktionskostnaden för vald strategi (Trafikverket, 2015e). 

Nästa steg består av att ta fram en trafikantkostnad som delas upp i två kostnader, begränsning av 

framkomlighet samt omledning av trafik. Beräkningen tar hänsyn till både trafikant- och 

miljöpåverkan. Som underlag för båda kostnaderna förses varje vägbro med en årsmedeldygnstrafik, 

det möjliggörs genom BaTMans sammankoppling till NVDB (Nationell vägdatabas). För att beräkna 

begränsningen av framkomligheten uppskattar broförvaltaren antalet arbetsdagar. För förseningen ska 

en uppdelning mellan personbilar och lastbilar beaktas om kännedom finns. Omledning av trafik 

baseras på samma faktorer som begränsning av framkomlighet men ytterligare hänsyn tas till omvägen 

(i kilometer). Trafikantkostnaden kräver ofta extra utredning för att hitta en lösning som medför lägst 

trafikantkostnad. Exempelvis kan det ibland krävas en längre utförandetid genom att dela upp åtgärden 

i flera etapper eftersom en komplett nedstängning helt enkelt inte är möjligt. För att bedöma vilken 

trafiklösning som slutligen ska antas kan flera strategier föreslås med samma produktionskostnad men 

med varierande trafikantkostnad. Genom att nuvärdesberäkna summan av produktionskostnader och 

trafikantkostnader för respektive strategi kan strategin som påvisar lägst nuvärde väljas som 

huvudstrategi (S1). Även en sekundär strategi (S2) antas vilket fungerar som en referensstrategi för 

lönsamheten hos huvudstrategin (Trafikverket, 2015e). 

Figur 2.5 – Utifrån behoven föreslås flera strategier och produktionskostnader samt trafikantkostnader 

summeras för vardera strategi, genom nuvärdesberäkning jämförs strategierna och den mest optimala 

strategin väljs som huvudstrategi (S1). 
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2.5 Drift och underhåll från underhållsentreprenad 

Drift och underhållsåtgärderna som appliceras på Sveriges vägbroar är direkt beroende av brodesign. 

Rent generellt brukar Trafikverket slå ihop några broar till ett paket för att göra det lönsamt för 

entreprenörerna att lämna anbud. Kontraktstiden kan skilja, vanligtvis använder Trafikverket tre olika 

kontraktstider; ett-, fem- och 20-årskontrakt på nybyggda anläggningar. Vid ett-årskontrakt gäller 

endast avhjälpande åtgärder och vissa specifika broar som inte går att lägga i ett så kallat IB-paket 

(Integrerat Brounderhåll). Fem-årskontrakt (IB-paket) är det vanligaste paketet och upphandlas av 

totalentreprenörer. Beställaren specificerar åtgärder för olika objekt som ska avhjälpas under en fem-

årsperiod. Paketet omfattar också förebyggande åtgärder vilket innebär i stort sätt årlig rengöring av 

broar eller enligt beställarens krav. Ibland kan exempelvis ommålning av stål och även lättare 

reparationsåtgärder ingå. 20-årskontraktet gäller nybyggda konstruktioner, likt fem-årspaketet ingår 

förebyggande och en del avhjälpande underhållsåtgärder (Chamoun, 2016). 

2.6 Brister i planeringen 

Planeringen baseras idag huvudsakligen på det fysiska tillståndet hos konstruktionsdelar som erhålls 

från inspektioner. Flera osäkerheter och antaganden leder däremot till att den antagna strategin inte 

behöver vara den optimala ur ett samhällsekonomiskt perspektiv. Viktigt är även att man vid planering 

tänker långsiktigt, men framtiden är osäker och utan konkreta modeller är det en svårartad uppgift för 

förvaltaren. 

Avsaknaden av nedbrytningsmodeller, livscykelplaner eller standardiserade tabeller för livslängder på 

konstruktionsdelar gör det svårt för förvaltaren att ta hänsyn till att varje fall innebär en unik 

kombination av nedbrytningsrelaterade faktorer. Från en intervju med nationalsamordnare Johan 

Severinsson den 29 januari 2016 framgick det av följande citat hur en individ får resonera sig fram vid 

utförande av en strategi: 

”Tätskiktet är kanske inte skadat men jag vet att det kommer behövas bytas ut om kanske tio år.” 

För att ta ett samhällsekonomiskt beslut gäller det att förvaltaren jämför olika strategier för att välja 

den strategi som ger lägst totalkostnad. Det är en tidskrävande process och även fast flera strategier 

jämförs så behöver det inte nödvändigtvis betyda att den strategi som påvisat lägst totalkostnad är det 

optimala valet. Här nedan redovisas ett citat till uppföljning av det föregående citatet, notera hur 

förvaltaren resonerar i uppbyggnaden av nästa strategi. 

”Vi säger att tätskiktet är i gott skick då, då kommer det ändå behöva bytas ut om, vilket år ska vi ta 

då, då kanske vi tar och byter ut det år 2024. Av erfarenhet vet jag att det brukar vara dags för utbyte 

mellan 40 till 50 år.” 

Som tidigare nämnt, baseras planeringen främst på tillståndsklasser från senast utförd inspektion och 

broförvaltarens egen erfarenhet. Vid osäkerheter har förvaltaren möjlighet att beställa en så kallad 

särskild inspektion även om det innebär ytterligare utgifter. Inspektionsförutsättningarna och 

inspektionskraven har däremot ändrats historiskt. Många inspektioner innan 1987 har bristande 

dokumentation, en anledning är att broar inspekterades och underhölls av så kallade interna 

bropatruller och kraven på dokumentation var förhållandevis låga (Chamoun, 2016). Idag upphandlar 

Trafikverket inspektioner och till viss del även planeringen av externa konsulter. Trafikverket erbjuder 

utbildning och har publicerat en handbok om genomförandet och dokumentationen av inspektioner. 

Regler, formuleringar och gränsvärden har historiskt sätt förändrats vilket påverkar de tillståndsklasser 

som inspektörer anger. Ytterligare kan inspektörer med olika kompetens och erfarenhet reagera olika 

på samma skada, en mera erfaren inspektör tenderar till att vara mera återhållsam med 

tillståndsklasserna. 
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Planeringen av strategier är idag en manuell process som både är tidskrävande och ställer stora krav på 

förvaltaren. I framtiden bör modeller som automatiserar processen och föreslår strategier för 

förvaltaren byggas in i BaTMan. Modellerna kan exempelvis baseras på inrapporterade tillståndsklasser 

och nedbrytningshastighet beroende på aktuellt förhållande, sedan kopplas modellerna samman med 

ekonomiska modeller för att på så sätt kunna föreslå samhällsekonomiskt optimala strategier. 

Samhällsvinster kan göras genom att gruppera underhållet av flera broar men det är inget som stöds av 

BaTMan idag. Genom kontrakt över en längre tidsperiod kan entreprenad jobba i etapper istället för att 

flera separata handlingar ska tas fram, detta kan bidra till ekonomiska fördelar och ett mera miljövänligt 

agerande av entreprenad. Med en optimal åtgärdsgruppering av flera broar finns även möjlighet att 

optimera trafikantkostnader. Förvaltare kan idag efter separat utredning gruppera åtgärder av flera 

broar, exempelvis vid Essingeleden i Stockholm där flera broar som har liknande åtgärdskrav grupperas 

och görs under samma paket (Chamoun, 2016). Ytterligare forskning krävs inom området för att 

utveckla ett arbetssätt som möjliggör en implementering i Trafikverkets system. 

2.7 Brobestånd registrerat i BaTMan 

Totalt finns 31 128 konstruktioner registrerade i BaTMan av dem består 24 787 utav broar. Största delen 

av brobeståndet förvaltas av Trafikverket, återstående del förvaltas av kommuner, enskilda 

vägsamfälligheter samt andra privata ägare.  

2.7.1 Trafikverkets brobestånd 

Vid årsskiftet 2015/16 bestod Trafikverkets brobestånd av totalt 20 871 broar. I tabell 2.6 redovisas 

samtliga färdigbyggda broar som övertagits av förvaltare enligt förvaltningsområde. I tabellen ingår 

även broar som inte trafikeras, exempelvis broar vid rastplatser. 

Tabell 2.6 – Trafikverkets brobestånd vid årsskiftet 2015/16.  

Trafikverkets brobestånd (antal) 

Förvaltningsområde 
Antal 

Vägbroar Jvg broar Övriga broar Summa 

FO Nord/mitt 5 406 1 284 108 6 798 

FO Öst/Stockholm 3 839 876 61 4 776 

FO Väst 3 803 988 87 4 878 

FO Syd 3 346 885 43 4 274 

FO Stora broar 53 5 2 60 

FO Öppningsbara broar 69 14 1 84 

FO Tunnlar 1 0 0 1 

FO Färja 0 0 0 0 

Summa 16 517 4 052 302 20 871 

 

Tabell 2.7 visar total broyta för respektive förvaltningsområde. Notera att trots att förvaltningsområde 

Nord/mitt har ett brobestånd av vägbroar som är cirka 41 procent större än Öst/Stockholm så är 

skillnaden mellan total broyta mindre än 14 procent. 
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Tabell 2.7 - Trafikverkets brobestånd sorterat på broyta (m2). 

 

Generellt är broar längst med allmänna vägar större och utsätts för en högre årsdygnstrafik jämfört med 

broar belägna längst det enskilda vägnätet. Trafikverkets brobestånd har ett medelvärde på 276 

kvadratmeter per bro jämfört med enskilda vägnätets 55 kvadratmeter per bro. 

Av trafikverkets 16 517 vägbroar har endast 25 rapporterats ha en bristande bärighet, det vill säga en 

reduktion i bärförmåga i förhållande till dimensionerad bärförmåga. Broarna får endast utsättas för en 

begränsad trafiklast. Enligt årsrapporten 2015/16 har mer än 99,8 procent av Trafikverkets vägbroar 

den dimensionerande bärigheten och uppfyller följaktligen de förväntade lastkraven. 

2.7.2 Brist på kapitalvärde 

Brist på kapitalvärde är en standardiserad invärdering av brister i förhållande till 

återanskaffningsvärdet. Det vill säga en grov uppskattning av kostnaden för att återställa brister baserat 

Trafikverkets brobestånd (broyta) 

Förvaltningsområde 
Broyta (m2) 

Vägbroar Jvg broar Övriga broar Summa 

FO Nord/mitt 1 291 966 265 317 23 841 1 581 124 

FO Öst/Stockholm 1 264 723 220 051 16 130 1 500 904 

FO Väst 1 137 975 181 127 11 209 1 330 311 

FO Syd 680 821 129 235 4 987 815 043 

FO Stora broar 355 047 55 801 6 012 416 860 

FO Öppningsbara broar 95 040 14 700 347 110 087 

FO Tunnlar 157 0 0 157 

FO Färja 0 0 0 0 

Summa 4 825 729 866 231 62 526 5 754 486 

Figur 2.6 – Bristen på kapitalvärde sedan 2000-talets början, innefattar Trafikverkets samtliga väg- och gc-broar.  
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på tillståndklasser från inspektioner i förhållande till kostnaden att återuppbygga brobeståndet. Värdet 

är inte exakt nog att användas för en enskild bro eller konstruktionsdel utan endast som en 

representativ siffra för ett brobestånd (Mattsson, 2008). En hög brist på kapitalvärde betyder att 

nybyggnad värderas som ett mera ekonomiskt alternativ. Trafikverket rapporterade en brist på 

kapitalvärde på 20,8 promille för år 2015, värdet innefattar samtliga väg- och gc-broar. Kapitalvärdet 

har sedan 2000-talets början sjunkit med cirka 13 promille. Bristen på kapitalvärde för broar på 

enskilda vägnätet har år 2015 rapporterats till 75,6 promille att jämföra med Trafikverkets 20,8 

promille. 
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3. LCC-Analys av broar 

Livscykelkostnadsanalyser har blivit allt vanligare inom transportsektorn och ekonomin har fått en 

växande roll vid utformning av den tekniska verksamheten. För att transportmyndigheter ska kunna 

effektivisera och optimera användningen av samhällsresurser krävs användarvänliga verktyg för 

beslutstaganden. Flera LCC-verktyg har därför utvecklats, NCHRP (National Cooperative Highway 

Research Program) publicerade 2003 rapport 483 vid namn Bridge Life-Cycle Cost Analysis vars syfte 

var att ta fram en rekommenderad metod för livscykelkostnadsanalys inom broar. Ett datorbaserat 

verktyg utvecklades för att hjälpa transportmyndigheter ta mera samhällsoptimala beslut vid 

nybyggnad samt för optimala förbättringsåtgärder under brons livstid. Nordiska ETSI projektet 

startades 2004 och är ett internationellt samarbete mellan finska, norska och svenska forskare. 

Projektets syftet var att öka kunskapen samt optimera brobyggnaders livscykel. I skrivandes stund har 

tre större publikationer gjorts med verktyg och manualer för hur LCCA ska användas som ett 

beslutsunderlag. Idag finns välutvecklade verktyg men inkorporeringen av verktygen i 

trafikmyndigheters broförvaltningssystem är ett återstående problem som Mohammed Safi (2013) 

avlade sin doktorandavhandling Life-Cycle Costing – Application and Implementations in Bridge 

Investment and Management inom. Metoderna för beräkning av LCC är simpla men kräver en del 

indata, framtiden är relativt oförutsägbar vilket leder till att flera antaganden måste utföras vilket får 

en direkt påverkan på LCC-analysens tillförlitlighet. Med hjälp av en brodatabas med ständigt expansiv 

datatillväxt från inspektioner, underhåll och reparationer finns förutsättningen att använda 

informationen i databasen som input i LCC-analyser för att reducera osäkerheter. 

3.1 Definition av LCC 

LCC-beräkningar ligger till grund för jämförelse mellan underhållsstrategier och som beslutsunderlag 

för transportmyndigheter vid planering av nybyggnad. Beräkningarna tar hänsyn till samtliga 

kostnader under brons livstid (Hawk, et al., 2003). Således krävs en uppskattning om vilka åtgärder 

och när åtgärderna bör utföras under brokonstruktionens livstid för att nå upp till den livslängd som 

konstruktionen konstruerats för. 

Livscykelkostnad (LCC) kan definieras som en totalkostnad för en anläggning under hela dess livslängd 

(Sundquist, 2011). Broar representerar långsiktiga investeringar vilket innebär att samtliga kostnader 

från designstadiet tills att bron demoleras ska ingå i en fullständig LCC. 

Livscykelkostnadsanalys (LCCA) är ett beslutsverktyg som jämför LCC för flera alternativ som alla kan 

uppfylla ställda krav som exempelvis trafikvolym, maximal fordonslast, miljöpåverkan et cetera men 

som kan ha en avsevärt skild livscykelkostnad och/eller livslängd (Safi, et al., 2013). 

WLCC (Whole-Life Cycle Costing) är ett begrepp som i engelskan används som en analysmetod för 

systematiskt hänsynstagande av totala livskostnader som fördelas över en specifik tidsperiod. Inom 

livstiden innefattas relevanta initiala och framtida kostnader och fördelar som en konstruktion medför 

så länge den når upp till dess funktionella standard (Safi, 2013). 

3.2 Syftet med LCCA och möjliga appliceringsområden 

Syftet med LCCA är att stödja beslutstagare genom att beräkna nuvärdet av totala kostnader för att äga 

och förvalta en konstruktion över en specificerad tidsperiod. LCCA skapar förutsättningar för ett bättre 

utnyttjande av samhällsresurser och kan användas under både tidigt investeringsstadie såväl som under 

användarstadiet (Langdon, 2007). 
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I ETSI projektets publikation Bridge Life Cycle Optimisation – Stage 3, (2013) anges fyra krav på 

information som måste existera för att kunna utföra en LCC analys för en brobyggnad: 

1. Brons funktionella krav, det allra viktigaste anses vara säkerhet, planerad livstid och 

accepterade trafikstörningar och användarkostnader. 

2. Fysisk beskrivning av bron med uppdelning i konstruktionsdelar. 

3. Metoder för beräkning av kostnader. Hit hör ekvationer som står till grund för en LCC-

beräkning som inkluderar faktisk räntenivå och kostnader för att hålla bron i verksamt skick 

som inspektioner, underhåll och reparationer. Även kostnader för rivning, användare och 

samhälle ska inkluderas. 

4. Tid mellan åtgärder och incidenter under brons livstid. 

Mohammed Safi (2013) studerade i sin doktorandavhandling hur LCCA ska integreras i 

broförvaltningssystem. I sin studie gick han igenom samtliga faser som en brobyggnad i Sverige går 

igenom under sin livstid, ända från idé till rivning. Faserna illustreras i figur 3.1, varje fas associeras 

med olika kostnader och besparingsmöjligheter med hjälp av implementering av LCCA. Benämningen 

på stegen och handlingarna skiljer sig beroende på beställare, exempelvis mellan Trafikverket och 

kommuner. Nedan redovisas tidslinjen med Trafikverkets benämningar och exemplifieras med en ny 

vägdragning som så ofta innefattar flera nya brobyggnader. 

3.2.1 Planeringsfas 

Trafikverket kallar den initiala fasen för en åtgärdsvalsstudie där man analyserar olika typer av 

åtgärder för att lösa den nya idén eller bristen och samtidigt svarar på frågan varför det behövs ett 

vägprojekt. Trafikverket använder sig av en så kallad fyrstegsprincip, i första hand försöker man 

använda sig av steg ett och två (Trafikverket, 2013h): 

1. Tänk om – Inom första steget beaktas transportbehovet och transportsättet, exempelvis om 

trafik på väg kan flyttas över till järnväg eller om kollektivtrafiken kan utvecklas.  

2. Optimera – I steg två utreds optimering av befintligt vägnät, till exempel genom variabla 

hastigheter eller trafikreglering. 

Figur 3.1 – Faser som en brobyggnad går igenom under sin livstid, från idé till rivning. Kostnader associerade med faserna samt 

event anknutna till trafikmyndighetens direkta utgifter (Safi, 2013). 
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3. Bygg om – Om steg ett eller två inte är aktuellt, går utredningen vidare till en konkret 

byggåtgärd. Först utreds ombyggnad av befintligt nät, här ingår åtgärder som exempelvis 

breddning och förstärkning. 

4. Bygg nytt – I sista steget utvärderas nyinvesteringar eller större ombyggnader. 

Vid steg tre och fyra går utredningen vidare till planläggningsprocessen vilket slutligen leder fram till 

en vägplan. I planläggningsprocessen jämförs nya vägkorridorer med varandra vilket ofta innefattar en 

eller flera broar. Parallellt under hela processen sker samråd för dialog med andra myndigheter, 

organisationer och berörd allmänhet för synpunkter och kunskap. Beroende på vägdragningen kan 

antalet broar skilja per alternativ, även olika brotyper kan vara aktuellt beroende på förändrade 

geologiska förutsättningar. När flera alternativ är aktuella sker en ekonomisk jämförelse. Varierat antal 

broar, skilda brotyper, längder och höjder innebär skilja investeringskostnader, livslängder och således 

livscykelkostnader. Därför är LCCA aktuellt för att identifiera det optimala alternativet. En ny 

vägkorridor medför flertalet involverade parter med skilda intressen och krav på den slutliga 

vägdragningen. Processen kan därför förlängas på grund av överklaganden och utfärdande av legala 

permissioner. När projektet går vidare kan mera omfattande LCC-kalkyler utföras med hänsyn till de 

krav och legala permissioner som utfärdats. LCC-beräkningarna används främst i jämförelsesyfte 

mellan broalternativ längs med den valda vägkorridoren. Med framställda kostnader och olägenheter 

övervägs fördelarna för samhället som den nya vägkorridoren innebär. Om fördelarna inte anses vara 

tillräckligt stora kan en omplanering ske, annars fastställs den föreslagna vägplanen. LCC-analyserna 

som görs på broar under det tidiga planeringsstadiet är ofta grova och kan baseras på historiskt liknande 

broar vilket i slutändan ingår i beslutsunderlaget för urval av den optimala vägdragningen (Safi, et al., 

2013). 

3.2.2 Upphandlingsfas 

När väl vägplanen är fastställd kan ingen överklagning utföras vilket innebär en inledning av 

anbudsfasen. I Sverige skiljer sig detaljgraden i anbuden beroende på vilken upphandlingsform som 

kommer att utfärdas. Allmänt brukar man i Sverige bifoga ett koncept över brobyggnaden i anbudet, 

möjligheten att acceptera en annan design beror på upphandlingsform (Safi, et al., 2013). Generellt kan 

man dela upp det i tre olika fall. Om beställaren (Trafikverket) stämmer avtal med en totalentreprenör 

ansvarar entreprenören för både projektering och produktion. Totalentreprenad innebär att endast 

funktionskrav ställs av beställaren och det är sedan upp till entreprenaden att se till att det uppfylls. 

Fördelen med upphandlingsformen är att byggandet ofta kan påbörjas innan projekteringen är klar 

vilket medför att den totala projekttiden kan kortas ner. Det andra alternativet är en så kallad 

utförandeentreprenad. Beställaren anlitar konsulter för projektering som upprättar färdiga 

bygghandlingar och därefter upphandlas en eller flera entreprenörer. Beställaren kan även välja att 

anlita ett CM-företag (Construction Management) som med beställaren utformar detaljerade förslag på 

hur projektet ska utformas. Därefter anlitas en eller flera entreprenörer för att utföra produktionen där 

CM-företaget agerar projektledare (Nordstrand, 2002). LCC-beräkningar kan användas av konsulter 

och totalentreprenader för att föreslå en brodesign som de menar leder till den lägsta totalkostnaden. 

Under anbudsfasen kan beställaren använda LCCA för att avgöra vilken entreprenör som vinner 

anbudet. I anbudsfasen finns stora besparingsmöjligheter, genom redovisning av till exempel brotyp, 

detaljlösning, materialval, underhållsbehov och livstider kan mera omfattande LCC-analyser utföras för 

att säkerhetsställa att det mest samhällsoptimala alternativet väljs (Safi, 2013). 

3.2.3 Bygg- och förvaltningsfas 

Efter anbudsfasen är det dags att ta fram detaljerade bygghandlingar för att kunna starta själva 

byggandet. Under processen kan LCCA användas för konstruktionsdelar och element i jämförelsesyfte 

för att erhålla en brobyggnad som inte bara når upp till samtliga krav men som även gör det på det mest 

samhällsekonomiska sättet. Efter byggfasen kommer den längsta fasen som sträcker sig ända fram till 

att bron rivs. Under den operationella fasen står förvaltaren för en svår uppgift, nämligen att underhålla 
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bron på ett sätt som medför lägst totalkostnad, det vill säga med hänsyn till både trafikmyndigheten 

och användarna. LCCA är ett mycket användbart verktyg under denna fas, både för att välja den mest 

kostnadseffektiva åtgärdsstrategin men även för att avgöra om en konstruktionsdel ska repareras 

kontra bytas ut. Detta är något som längre fram i tiden blir en aktuell fråga för hela brokonstruktionen 

(Safi, et al., 2013). 

3.3 Kategorisering av LCC 

Livscykelkostnader delas upp i olika kategorier beroende på vilket sätt kostnaden associeras med 

projektet och för att enklare kunna överblicka hur olika alternativ påverkar de olika kategorierna. 

Beroende på omfattningen av LCC-analysen varierar kostnaderna som ingår i analysen. Vid en enkel 

LCC-analys kan till exempel kostnaderna begränsas till endast investeringskostnader samt kostnader 

för drift och underhåll. Figur 3.2 visar en representativ bild för uppdelning av totalkostnaden som 

redovisas i kommande avsnitt. 

 

Total LCC

Trafikmyndighets-
kostnader

Investering (INV)

Livscykelåtgärder 
(LCM)

Inspektioner (INS)

Drift  och underhåll 
(O&M)

Reparation, utbyte 
och rehabilitering 

(RRR)

Återvinning, rivning 
och landskapsarbete 

(RD&L)

Användarkostnader

Försening

Fordonsdrift

Samhällskostnader Olyckor

Figur 3.2 – En kategorisering av LCC-kostnader som redovisas i studien. 
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3.3.1 Kostnad för trafikmyndighet 

Kostnad för trafikmyndighet (också kallat ägare/beställare) innefattar alla direkta kostnader för ägaren 

från att idén om att bygga bron föds tills att bron rivs. Trafikmyndigheten associeras med kostnader 

under samtliga faser för en brobyggnad. Trafikmyndighetens kostnader kan delas upp i tre grupper: 

investering (INV, Investment), livscykelåtgärder (LCM, Life-Cycle Measures) samt återvinning, rivning 

och landskapsförbättrande arbete (RD&L, Recycling, Demolition & Landscaping). 

3.3.1.1 Kapitalinvesteringskostnad 

Kapitalinvesteringskostnaden består av samtliga kostnader innan bron är i ett stadie för att öppnas upp 

för allmän trafik. Kostnaden kan delas upp i två undergrupper, samtliga kostnader som uppstår innan 

ett kontrakt skrivs med entreprenör och investeringskostnad (INV). Investeringskostnaden är 

kostnaden från att kontraktet skrivs tills att bron öppnas för trafik och kostnaden bestäms oftast från 

det billigaste anbudet (Safi, 2013). I planeringens allra tidigaste skede, det vill säga vid beslutsfattande 

om vägkorridorer och utgifterna innan beslutet fastställs vare sig projektet ska kvarstå eller läggas ner 

är inte direkt associerade med broar och därför exkluderas ofta denna fas från LCC-analysen. 

3.3.1.2 Kostnad för livscykelåtgärder 

Livscykelåtgärder delas in i inspektioner (INS, Inspection), drift och underhåll (O&M, Operation & 

Maintenance) samt reparation, utbyte och rehabilitering (RRR, Repair, Replacement and 

Rehabilitation). Förstärkning (STR, Strengthening) exkluderas från livscykelåtgärder eftersom 

åtgärdens syfte är att förbättra brons kapacitet och inte återställa likt de resterande åtgärdstyperna 

(Safi, 2013). Livscykelåtgärderna ska ingå i planeringfasen och kommer därför påverka LCC-

beräkningen och beslutet gällande brodesign. I en omfattande LCC-analys bör både kostnader för 

inspektioner samt drift och underhåll av underhållsentreprenad ingå. Vid LCC-analyser i 

jämförelsesyfte av liknande broar är kostnaderna för inspektion samt drift och underhåll ofta snarlika 

och kan därför uteslutas. Skild brodesign betyder användning av konstruktionsdelar av olika typer och 

mängd vilket leder till att åtgärder kan variera både kostnads- och tidsmässigt. Beroende på vilka 

konstruktionsdelar som väljs i planeringsstadiet och vilka påverkande nedbrytningsförhållanden som 

råder kommer således omfattningen av åtgärder och åtgärdsintervallet att variera beroende på 

underhållsstrategi för vald brodesign. Besparingar kan således göras genom att välja konstruktionsdelar 

som optimerar antalet åtgärder för bron i den aktuella miljön. 

Figur 3.3 – Illustration av kostnader för trafikmyndighet som ingår i en traditionell LCC-analys (Sundquist, 2011). 
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Kostnader för reparation, utbyte och rehabilitering utgör största delen av brons totala kostnad för 

livscykelåtgärder (Safi, 2013). Åtgärderna är direkt beroende av nedbrytningshastigheten för brons 

konstruktionsdelar som beror av flera faktorer som typ av konstruktionsdel, brons placering och 

trafikintensitet. För att trafikmyndigheter redan under planeringsstadiet ska kunna ta hänsyn till dessa 

kostnader i en LCC-analys krävs det livscykelplaner. 

Trafikverket delar upp en bro i totalt 14 konstruktionsdelar. Varje konstruktionsdel bör således kopplas 

till en detaljerad livscykelplan som varierar beroende på typ av konstruktionsdel, miljö och 

trafikintensitet et cetera. Beroende på omfattningen av analysen som livscykelplanen står till grund på 

kommer livscykelplanen kunna redovisa information av varierande grad. För att en livscykelplan ska 

kunna användas för en LCC-analys krävs det att livscykelplanen redovisar vilka åtgärder samt när de 

beräknas infalla för att konstruktionsdelen ska upprätthålla ställda funktionskrav och därav försäkra 

att bron återhålls i ett trafikvänligt skick under dess livstid (Safi, 2013). 

Trafikverket specificerar kostnader för en mängd åtgärder i publikationen A’ prislista för broåtgärder 

år 2015 sorterat efter berörd konstruktionsdel. Kostnaderna baseras på material samt arbete. Tabell 3.1 

visar 2015 års priser för åtgärder på övergångskonstruktioner. 

Tabell 3.1 – 2015 års prislista för åtgärder som berör övergångskonstruktion. 

Konto Åtgärd Enhet Mängd from-tom A’ pris 

71.1310.81 Övergångskonstruktion - Utbyte m 0 9 37 000 

71.1310.81 Övergångskonstruktion - Utbyte m 9,1 24 35 000 

71.1310.81 Övergångskonstruktion - Utbyte m 24,1  33 000 

71.1310.85 
Övergångskonstruktion tätprofil - 

Vulkning 
m 0 4 2 500 

71.1310.85 
Övergångskonstruktion tätprofil - 

Vulkning 
m 4,1  2 000 

 

3.3.1.3 Kostnad för återvinning, rivning och landskapsförbättrande arbete 

När en bro når slutet på sin livstid brukar bron befinna sig i ett sådant skick att det inte längre anses 

vara samhällsekonomiskt att underhålla och reparera brokonstruktionen. Det kan även finnas andra 

skäl till att byta ut en bro innan dess planerade livslängd är nådd. Exempelvis kan en begäran från ökad 

trafikintensitet vara att bredda befintlig bro men av ekonomiska skäl kan det vara bättre att bygga en 

helt ny bro. I detta steg kan LCC-analyser vara ett användbart verktyg för att ta ett optimalt beslut (Safi, 

2012). Safi föreslog att kostnad för återvinning, rivning och landskapsförbättrande arbete (RD&L, 

Recycling, Demolition & Landscaping)  kan antas uppgå till 10 procent av investeringskostnaden. 

3.3.2 Användarkostnader 

Varje ingrepp som påverkar den normala framkomligheten på bron hör till kostnadsgruppen för 

användare. Exempelvis kan det krävas att bron stängs av permanent vid en reparationsåtgärd, 

användarna tvingas i detta fall ta en omväg. I andra fall kan det räcka med att enbart stänga av ett körfält 

i ena riktningen för att tillåta reversibel trafikering av det återstående körfältet. LCC för användare kan 

generellt klassificeras in i två typer: kostnader på grund av förseningar samt kostnader på grund av ökad 

fordonsdrift (ETSI, 2013). Första typen associeras med själva tidsfördröjningen som användare utsätts 

för, medan den andra typen associeras med den ökade fordonsdriften som tidsfördröjningen innebär. 
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3.3.3 Samhällskostnader 

Samhällskostnader är kostnader som trafikmyndigheter indirekt orsakar men som de aldrig kommer i 

kontakt med (ETSI, 2013). Hit räknas negativ miljöpåverkan som orsakas av broar och dess 

byggnadsmaterial men även kostnader för sjukvård och dödsorsakan på grund av en ökad mängd 

trafikolyckor. 

Broar associeras också ofta med kulturella värden och har en betydande estetisk påverkan, i vissa fall 

ses till och med broar som viktiga ikoner för en stad eller till och med ett helt land (ETSI, 2007). 

Estetiken är en faktor som kan ha en betydande påverkan på vilken brodesign som passar in i dess 

omgivning. Både ur historisk och modern synpunkt har broar starka kulturella värden. Historiskt har 

broar påvisat makten hos fortgångna samhällen medan moderna brobyggnader förknippas med 

teknologisk innovation och ingenjörskap som ständigt skjuter på ribban för vad som ansågs vara 

tekniskt möjligt. 

3.4 Tidsintervall för livscykelåtgärder 

För att utföra en LCC-beräkning med nuvärdesmetoden krävs diskontering av kostnader till nuvarande 

priser för samtliga förväntade livscykelåtgärder längst med brons livslängd. 

3.4.1 Teknisk livslängd 

Troive (1998) diskuterar optimering av livslängen utifrån nedbrytningsmodeller och definierar livstiden 

som tiden från att bron är färdigbyggd tills att den inte längre når upp till ställda krav. Kraven kan 

exempelvis ha ett funktionell, teknisk, ekonomiskt eller estetisk ursprung. Fullföljning av kraven 

influeras av flera faktorer som kan vara unika för varje bro men även på grund av förändrade krav som 

är samanlänkade med samhällsutvecklingen (Sundquist, 2011). Trafikverket specificerar tre klasser 

med en teknisk livslängd på 40, 80 respektive 120 år. I Sverige definierar vi livstiden som den 95 

procentiga percentilen (ETSI, 2013). 

Figur 3.4 – Teknisk livslängd definierat som 95 procentig percentilnivå (Sundquist, 2011). 
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Safi (2013) tog fram rekommenderde livslängder för livscykelplaner och LCC-analyser beroende på 

miljö och konstruktionsmaterial. Livslängderna baserades på figur 3.4, sannolikhetsberäkning 

presenterad av Mattsson (2008) och enkla livscykelplaner. 

Tabell 3.2 – Rekommenderade livslängder för utformning av broar (Safi, 2013).  

Typ av bro Kontruktionsmaterial/miljö 
Rekommenderad teknisk livslängd 

[år] 

Bro med spann > 200 meter eller längd > 
1000 meter 

Stål, betong eller båda 120 

Överiga broar Stål, betong eller båda 100 

Rörbro av stål 
På vatten eller blött tillstånd 60 

På land eller torrt tillstånd 80 

 

3.4.2 Inspektioner samt drift och underhåll 

I Sverige utförs regelbunden och systematisk inspektion av samtliga broar. Tidsvariationen mellan 

inspektioner kan skilja mellan brotyp och beroende på hur utsatt brons läge anses vara. Varje år sker 

generellt en översiktlig inspektion av underhållsentreprenör, ytterligare sker en huvudinspektion med 

ungefär tre till sex års mellanrum (ETSI, 2013). Det är främst brons aktuella kondition som avgör när 

nästa inspektion ska utföras (Safi, 2013). 

3.4.3 Reparation, utbyte och rehabilitering 

Tidsintervallet för reparation, utbyte och rehabilitering är förenat med nedbrytningshastigheten som 

är en av de svåraste aspekterna att erhålla en kontinuerlig fördelning över. Det finns väldigt många 

faktorer som kan påverka nedbrytningshastigheten på broelement och att isolera dessa faktorer är en 

svår uppgift som ofta innebär antaganden och osäkerheter. Även fast flera metoder med olika ursprung 

har beprövats har man inte vågat fastställa något resultat. Till exempel har metoder baserat på 

mekanisk och kemisk nedbrytning samt fältstudier och specielasters erfarenhet föreslagits (ETSI, 

2013). 

3.4.4 Återvinning, rivning och landskapsförbättrande arbete 

De svenska broarna har en medelålder på 60 till 70 år när de tas ur bruk (ETSI, 2013) vilket betyder att 

generellt nås en kortare livslängd än den standardiserade tekniska livslängden. Det kan finnas flera 

olika skäl till att en bro rivs. I BaTMan saknas anledning till rivning men Mattsson (2008) utförde en 

intervju med förvaltare till 179 broar som rivits under åren 1990-2005. Mattsson (2008) kunde 

konstatera att 72 procent av besluten var baserat på att den fysiska nedbrytningen av bron hade nått 

nivåer som innebar att förvaltaren ansåg att det var ekonomiskt mer lönsamt att bygga en ny bro än att 

reparera den dåvarande, eller att en högre bärförmåga efterfrågats. Anledningen bakom de resterande 

28 procent var att vägen omdirigerats. Medellivslängden för de 179 rivna broarna var 68 år. 
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3.5 Verktyg för LCC-beräkning 

Följande ekvationer presenteras i rapporten Bridge Life Cycle Optimisation Stage 3 (ETSI, 2013) för 

LCC-kalkyler. 

3.5.1 Nuvärdesmetoden 

För att kunna beräkna och jämföra samtliga kommande utgifter är nuvärdesmetoden (𝑁𝑉) den 

vanligaste metoden. Metoden räknar ner de framtida utgifterna till dagens värde genom att ta hänsyn 

till valutans värdeförändring. Ekvationen kan på så vis användas för att beräkna ägaren totala utgifter: 

𝑁𝑉 = 𝐿𝐶𝐶𝑚𝑦𝑛𝑑𝑖𝑔ℎ𝑒𝑡 = ∑
𝐶𝑛

(1 + 𝑟)𝑛

𝐿

𝑛=0

          (1) 

Där: 

𝐶𝑛 är summan av årliga kostnader (kassaflöde) under tidpunkt (år) 𝑛, 

𝑟 är räntesats som används vid diskontering och 

𝐿 är den tekniska livslängen [år]. 

För att jämföra investeringar med skilda livslängder på ett korrekt vis används annuitetsmetoden (𝐴), 

en metod som är nära besläktad med nuvärdesmetoden. I finansbranschen används metoden för att 

beräkna kostnaden per år för att äga och verka en tillgång över hela dess livstid (ETSI, 2013). Det 

kostnadseffektivaste alternativet är alternativen som innebär lägst annuitetskostnad. 

Annuitetskostnaden beräknas genom att multiplicera nuvärdet med en annuitetsfaktor (𝐹𝐴): 

𝐴 = 𝐿𝐶𝐶𝑚𝑦𝑛𝑑𝑖𝑔ℎ𝑒𝑡 ∗ 𝐹𝐴 = 𝐿𝐶𝐶𝑚𝑦𝑛𝑑𝑖𝑔ℎ𝑒𝑡 ∗
𝑟

1 − (1 + 𝑟)−𝐿
          (2) 

3.5.2 Användarkostnader 

Användarkostnader beräknas genom att addera kostnader för trafikförsening (𝐿𝐶𝐶𝑎𝑛𝑣,𝑓ö𝑟𝑠𝑒𝑛𝑖𝑛𝑔) med 

kostnader för ökad fordonsdrift (𝐿𝐶𝐶𝑎𝑛𝑣,𝑓𝑜𝑟𝑑𝑜𝑛𝑠𝑑𝑟𝑖𝑓𝑡) som skapas på grund av vägarbetet. Kostnaderna 

beräknas om till dagens värde och summeras för allt förutsett underhålls- och reparationsarbete under 

det studerade tidsintervallet (𝐿). Följande ekvation används för beräkning av kostnader för 

trafikförsening: 

𝐿𝐶𝐶𝑎𝑛𝑣,𝑓ö𝑟𝑠𝑒𝑛𝑖𝑛𝑔 = ∑ (
𝑆

𝑣𝑟

−
𝑆

𝑣𝑛

) Å𝐷𝑇𝑡 × 𝑁𝑡(𝑝𝐿𝑤𝐿 + (1 − 𝑝𝐿)𝑤𝑃)
1

(1 + 𝑟)𝑡

𝐿

𝑡=0

          (3) 

Där: 

𝑆 är längden av den påverkade körbanan där bilar kör på grund av underhåll- och 

reparationsåtgärder [km], 

𝑣𝑟  är den reducerade trafikhastigheten när arbete sker på bron [km/h], 

𝑣𝑛 är den normala trafikhastigheten [km/h], 

Å𝐷𝑇𝑡  är årsdygnstrafiken vid tidpunkt 𝑡 [fordon/dygn], 
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𝑁𝑡 är antalet dagar med vägarbete vid tidpunkt 𝑡, 

𝑝𝐿  är procentuella andelen lastbilar av total ÅDT [%], 

𝑤𝐿  är tidskostnad för lastbil [SEK/h] och 

𝑤𝑃 är tidskostnad för personbil [SEK/h]. 

I BaTMan används en tidskostnad för lastbil samt personbil på 7 kr/min respektive 3 kr/min. 

Följande ekvation föreslås för beräkning av kostnader för ökad användning av fordon samt kostnad för 

transport av gods: 

𝐿𝐶𝐶𝑎𝑛𝑣,𝑓𝑜𝑟𝑑𝑜𝑛𝑠𝑑𝑟𝑖𝑓𝑡 = ∑(
𝑆

𝑣𝑟

−
𝑆

𝑣𝑛

𝐿

𝑡=0

)Å𝐷𝑇𝑡 × 𝑁𝑡(𝑝𝐿(𝑜𝐿 + 𝑜𝐺) + (1 − 𝑝𝐿)𝑜𝑃)
1

(1 + 𝑟)𝑡
          (4) 

I ekvation 5 används samma parametrar som i ekvation 4 förutom: 

𝑜𝐿  är genomsnittligt driftkostnad för en lastbil [SEK/h], 

 𝑜𝐺  är genomsnittlig driftkostnad för transporterat gods [SEK/h] och 

𝑜𝑃 är genomsnittlig driftkostnad för en personbil [SEK/h]. 

3.5.3 Samhällskostnader 

För att beräkna ökade samhällskostnader på grund av olyckor (𝐿𝐶𝐶𝑠𝑎𝑚ℎä𝑙𝑙𝑒,𝑜𝑙𝑦𝑐𝑘𝑎) relaterade till 

vägarbetet har följande ekvation föreslagits: 

𝐿𝐶𝐶𝑠𝑎𝑚ℎä𝑙𝑙𝑒,𝑜𝑙𝑦𝑐𝑘𝑎 = ∑(𝐴𝑟 − 𝐴𝑛)Å𝐷𝑇𝑡 × 𝑁𝑡 × 𝐶𝑎𝑐𝑐

1

(1 + 𝑟)𝑡

𝐿

𝑡=0

          (5) 

Där: 

𝐴𝑛 är graden av olyckor under normala förhållanden [olycka/fordonskilometer], 

𝐴𝑟 är graden av olyckor under vägarbete [olycka/fordonskilometer], 

𝐶𝑎𝑐𝑐 är samhällskostnaden för en olycka [SEK/olycka], 

Å𝐷𝑇𝑡   är årsdygnstrafiken vid tidpunkt 𝑡 [fordon/dygn] och 

𝑁𝑡 är antalet dagar med vägarbete vid tidpunkt 𝑡. 
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3.5.4 Kalkylränta 

Kalkylräntan (realräntan) spelar en en viktig roll vid beräkning av nuvärden. Med hjälp av nominell 

ränta och inflation kan realräntan beräknas enligt följande formel: 

𝑟 =
𝑟𝐿 − 𝑟𝑖

1 + 𝑟𝑖

≈ 𝑟𝐿 −  𝑟𝑖          (6) 

Där: 

 𝑟𝐿 är diskonteringnivå för lån med lång varaktighet och 

 𝑟𝑖 är inflationsnivå. 

Vanligtvis kallas räntan för lån med lång varaktighet för den nominella räntan. Kostnaderna inom 

byggsektorn har visat sig generellt öka snabbare än kostnaderna i resterande samhälle (Pettersson & 

Sundquist, 2014). ETSI (2007) anger vanliga värden på räntan  𝑟 mellan tre till åtta procent. I en LCC-

analys kommer generellt en hög räntenivå tendera till att gynna alternativ med låg investeringskostnad 

(INV), korta livstider och höga kostnader för livscykelåtgärder (LCM) och vice versa (Safi, 2013). Genom 

att utföra en känslighetsanalys kan LCC-alternativ jämföras vid olika räntenivåer för att utvärdera att 

rätt beslut tas. Trafikverket specificierar en real kalkylränta på fyra procent för samhällsekonomiska 

kalkyler inom transportsektorn (SIKA, 1999) vilket stämmer bra överrens med Pettersson och 

Sundquist (2014) föreslagna värde på 3,5-4,5 procent. 
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4. Övergångskonstruktioner 

Trafiklaster, sättningar och temperaturförändringar utsätter både broöverbyggnaden och 

underbyggnaden för olika rörelser. Om inte brokonstruktören tar hänsyn till volymförändringen vid 

dimensionering kommer interna spänningar att uppstå vilket i sin tur kan leda till exempelvis 

sprickbildning och funktionsnedsättning. Därför utformas idag många väg- och järnvägsbroar med 

övergångskonstruktioner för att ta upp dessa rörelser och således har övergångskonstruktionen en 

avgörande roll för hela brokonstruktionen. 

4.1 Broar utan övergångskonstruktioner 

För att hålla nere investerings- och underhållskostnader kan övergångskonstruktioner i flera fall 

undvikas. Vid kortare brolängder under cirka 30 meter är plattrams- och rörbroar vanligt 

förekommande, vid dessa längder är de termiska rörelserna begränsade. Plattrambron som är Sveriges 

mest förekommande brotyp (Racutanu, 2000) illustreras i figur 4.1, brotypen saknar 

övergångskonstruktioner. 

Idag byggs flera medellånga broar mellan 30-60 meter med ändskärm (ändskärmsbro) för att undvika 

övergångskonstruktioner (Pétursson, 2000). I vissa fall kan även lager undvikas men vanligast är att 

ändskärmsbroar utförs med lager innanför ändskärmen. Ändskärmen ger överbyggande en 

samverkande rörelse med vingmuren, vid expansion trycker ändskärmen tillbaka vingmuren och 

återfyllningen och på så sätt tillåts överbyggnaden expandera. Det främsta problemet med 

ändskärmsbroar som även begränsar dess längd är de rörelser som uppkommer i anslutning mellan 

brobana och intilliggande vägbana vilket leder till ojämnheter mellan väg- och brobana (Sundquist, 

2011). 

Figur 4.1 – Plattrambro, Sveriges vanligaste brotyp 

(Racutanu, 2000). 

Figur 4.2 – Typisk ändskärmsbro (Sundquist, 2011). 
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Ojämnheten som uppstår på ändskärmsbroar kan till viss del begränsas med hjälp av en länkplatta. En 

annan lösning som man har god erfarenhet av i främst USA är broar med så kallade integrerade 

landfästen vilket ger en samverkande konstruktion mellan överbyggnad och landfäste. I USA har 

spännvidder upp till 245 meter för betongbroar och 120 meter för stålbroar nåtts utan att använda 

övergångskonstruktioner (Bettigole & Robison, 1997), i Sverige har denna typ av bro framförallt använts 

för samverkansbroar (Collin, et al., 2008). Med hjälp av pålar med låg styvhet som gjuts in i ändstöden 

tillåts rörelser i hela landfästet. Det finns dock en längdbegränsning för broar med integrerade 

landfästen. Den termiska längdförändringen kommer tillslut bli för stor och beroende på jordens 

hållfasthet och pålarnas utseende begränsas rörelsespannet. Broar i Sverige med en längd som 

överstiger cirka 60 meter byggs idag normalt sätt med övergångskonstruktioner (Pétursson, 2000). 

 

4.2 Definition av övergångskonstruktioner 

Det primära syftet med övergångskonstruktioner är att ta upp längd- och vinkelrörelser samt överbygga 

öppningar mellan olika delar av överbyggnaden eller överbyggnad och underbyggnad. 

Övergångskonstruktionen ska även skydda underliggande konstruktionsdelar från exempelvis 

saltvatten och sand (Trafikverket, 2015c). Konstruktionen ska uppfylla samma bärighetskrav som 

resterande delar av bron så att trafik på ett säkert sätt kan ta sig över det öppna spannet. Det öppna 

spannet placeras vanligtvis mellan landfäste och övergångskonstruktion, vid kontinuerliga broar finns 

även öppningar i överbyggnaden över stöden och/eller i mitten av överbyggnaden mellan två stöd. 

Storleken av rörelsespannet som övergångskonstruktionen ska ackommodera beror på följande 

punkter: 

 Temperaturförändring leder till att material krymper och utvidgas. Linjär utvidgning och 

kontraktion av överbyggnad och underbyggnad beror på storleken av bron, placeringen av lager, 

skillnaden mellan neutral och extrem temperatur samt materialens längdutvidgningskoefficient. 

𝑢𝑥𝑡 = 𝛼𝑇 ∗ ∑ 𝑙𝑖 ∗ ∆𝑇𝑖

𝑛

𝑖=1

 

𝛼𝑇 = längdutvidgningskoefficienten, för betong 8 − 12 ∗ 10−6𝐾−1 

𝑙𝑖 = 𝑙ä𝑛𝑔𝑑 𝑝å ö𝑣𝑒𝑟𝑏𝑦𝑔𝑔𝑛𝑎𝑑 

∆𝑇𝑖 = 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑓ö𝑟ä𝑛𝑑𝑟𝑖𝑛𝑔 

 Horisontella rörelser som uppstår från rotation kring transversell axel på grund av trafiklast. 

 Långtidsdeformation på grund av betongkrympning. 

Figur 4.3 – Enkel skiss av ett integrerat landfäste (Pétursson, 2000). 
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 Rotationsrörelse från trafiklaster och horisontella rörelser orsakat av accelerations- och 

bromskrafter. 

 Rotation och vertikala rörelser på grund av sättningar i grundläggning. 

 

Beräkningen av karakteristiska värden för temperaturrörelser ska utföras enligt SS-EN 1991-1-5. 

Rörelseriktningarna som en övergångskonstruktion kan utsättas för illustreras i figur 4.4, tre plana 

riktningar och tre rotationer. Figur 4.5 illustrerar rörelserna på en fritt upplagd balk. 

  

Utöver rörelsekapaciteten ska konstruktören vid design av övergångskonstruktion ta hänsyn till 

följande funktionskrav (fullständiga krav redovisas i Trafikverkets publikation TRVK Bro 11, 2011): 

 Beständigheten hos övergångsleden och förankringspunkterna med hänsyn till de laster som bron 

kommer att utsättas för. Dimensioneringen ska ske så att utmattningsbrott minimeras, 

lastintensiteten är direkt avgörande för utmattningen. 

 Fästning av vattenimpregnerande tätskikt för att skydda underliggande konstruktionsdelar. 

 Framkomlighet för underhåll och utbyte. Utformningen ska främja ett enkelt utbyte av 

gummielement och andra åtgärder som inte innebär utbyte av hela konstruktionsdelen. 

Figur 4.5 – 1. Horisontella rörelser skapad från temperaturförändringar, betongkrympning samt trafik broms- och 

accelerationskrafter. 2. Rotation skapad från trafiklast som böjer brodäck. 3. Sättningar skapar rotation och vertikal 

rörelse. 4. Temperaturskillnader mellan ovansida och undersida av brodäck leder till rotationsrörelser. 

Figur 4.4 – Möjlig rörelse för övergångskonstruktion 

(Günter, 2002). 
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 Komfort och tystnad. Utformningen ska ge god komfort för trafikanterna, för att erhålla en god 

jämnhet godtas inte fogöppningar i respektive gummilamell med en större rörlighet än 90 mm. 

Övergångskonstruktionerna och anslutningar till beläggningen ska utformas på ett sätt så att 

minst möjliga bulleremissioner erhålls, exempelvis kan ljuddämpande stålplattor fästas ovanpå 

bärlameller. 

Genom att utgå från rörelsespannet, kan konstruktören göra ett urval av passande 

övergångskonstruktioner. Utifrån ytterligare hänsynstaganden kan konstruktören särskilja den 

övergångskonstruktionstyp som bäst lämpar sig för situationen i fråga. Vid montagetillfället ska hänsyn 

tas till neutral temperatur och hur rörelsespannet fördelas på respektive sida (Romeijn, 2006). 

4.3 Konstruktionselement 

Varje övergångskonstruktion består av ett antal konstruktionselement. Figur 4.6 visar två vanligt 

förekommande övergångskonstruktioner och dess konstruktionselement. 

Tabell 4.1 listar samtliga konstruktionselement som redovisas i BaTMan  

Tabell 4.1 – Samtliga konstruktionselement för övergångskonstruktioner som redovisas I BaTMan. 

Konstruktionselement Förklaring 

Kantskoning Hörnprofilen som täckplattan glider över. 

Täckplatta 
Översta lagret som belastas av yttre laster. 

Sammanlänkar respektive sidor. 

Fästplatta Underliggande platta varpå täckplattan fästs. 

Randprofil 
Fastgjutna delen av övergångskonstruktionen i den 

anslutande konstruktionen som griper tag i en 
tätprofil. 

Bärlamell 
Stålbalkar med specialprofil som för ner last till 
traversbalkar samt sammanlänkar tätprofiler. 

Tätprofil 
Gummiprofil som sammanbinder randprofiler och 
bärlameller och förhindrar vatten och smuts ifrån 

att nå underliggande konstruktionsdelar. 

Fogmassa 
Utgör skydd och extra tätning runt exempelvis 

bultskallar. 

Figur 4.6 – Två vanliga typer av övergångskonstruktioner, till vänster med täckplatta och till höger med flera tätprofiler. Varje 

övergångskonstruktion består av olika konstruktionselement (Trafikverket, 2015c). 
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Travers 
Balkar för uppbärning av den flexibla delen, används 

vid utförande av längre övergångskonstruktioner 
med två eller flera tätprofiler. 

Ytbehandling 

Övergångskonstruktioner ytbehandlas för ökad 
resistans mot exempelvis korrosion. Målning enligt 

specificierat målningsprogram eller varmförzinkning 
är de två vanligaste ytbehandlingsåtgärderna. 

Slits - 

Ledad övergångsplåt Likt täckplatta fast ledad 

Förankringsbult Ingjutningsdetalj, används för förankring. 

Förankringsjärn 
Ingjutningsdetalj, till exempel byglar av rundjärn för 
att förankra övergångskonstruktionen i omgivande 

konstruktion. 

Förband 
Sammanfogning av delar, exempelvis med skruvar 

(skruvförband). 

 

4.4 Typer av övergångskonstruktioner 

Det finns flera olika typer av övergångskonstruktioner beroende på litteratur kan kategoriseringen se 

olika ut. Nedan beskrivs flera vanliga alternativ grupperade enligt Trafikverkets kategorisering av 

övergångskonstruktioner. I tabell 4.2 redovisas tillslut samtliga övergångskonstruktioner som finns i 

BaTMan med en illustrativ bild. 

4.4.1 Konstruktion med en tätprofil 

Konstruktionerna är uppbyggda med randprofiler som gjuts fast i broände respektive landfäste, mot 

dessa ansluts tätskikt och beläggning. Mellan randprofilen fästs tätprofilen som oftast består av en 

gummiprofil av något slag, rörelsespannet är vanligtvis upp till 90 millimeter. Rörelser absorberas 

genom att gummiprofilen viks ihop respektive dras ut. Det finns även specifikt utformade 

gummiprofiler för speciella ändamål, exempelvis kan det öppna spannet minimeras med speciella 

tätprofiler för att öka säkerheten vid cykelfiler och trottoarer (Günter, 2002). Konstruktionstyper med 

en eller flera tätprofiler kan vanligtvis även ta upp förekommande vertikala rörelser (Trafikverket, 

2011). Trafikverket inkluderar asfalterade och elastomeriska övergångskonstruktioner under denna 

kategori. 

4.4.1.1 Konstruktion med enspaltsfog (Maurer) 

I Sverige är Maurer med en tätprofil (D90B) den absolut vanligaste övergångskonstruktionen. Maurer 

är ett erkänd tillverkare som funnit ute på marknaden under en längre tid och enspaltsfogen kan 

användas där rörelsespannet inte överstiger 90 millimeter. Konstruktionstypen utformades initialt med 

tvärkantsbandprofil för skydd av underliggande konstruktion mot vatten och smuts men har under 

1980- och 1990-talet bytts ut mot en V-formad bandprofil (Nilsson, 2016). Bandprofilen låses fast i 

kantprofilen på vardera sida av övergångskonstruktionen. Konstruktionen är utformad på ett sätt som 

underlättar installation, rengöring och utbyte av bandprofil. Bandprofilen är aldrig i direkt kontakt med 

trafiklasten och konstruktionen hålls på plats med hjälp av förankringsbyglar (Spännarmering, 2013). 

Maurer erbjuder flera lösningar beroende på tjocklek och material på brodäck et cetera, för 

rörelsespann som överstiger 90 millimeter finns lösningar med flera tätprofiler. Både enspalts- och 

flerspaltsfogar kan utrustas med bullerdämpande plattor för reducerat vägljud i tätbebyggda områden. 

De ljuddämpande plattorna svetsas fast på ovansidan av bärlamellerna och randprofilerna för en 

jämnare övergång mellan övergångskonstruktion och vägbana. En nackdel med plattorna är att de 

försvårar rengöring och andra underhållsåtgärder (Nilsson, 2016). 
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4.4.1.2 Elastomerisk konstruktion (Transflex, Suntacs) 

Elastomeriska övergångskonstruktioner kan vara uppbyggda på flera sätt, huvudelementet består av ett 

elastomeriskt material, exempelvis neoprene som armeras med stålplåtar för att inte böjas vid 

belastning (Günter, 2002). Konstruktionen fästs vid vardera sida med hjälp av förankringsbultar som 

vanligtvis försluts med klåda-proppar för ökad beständighet. Konstruktören kan välja mellan flera 

utföranden och storlekar, elastomeriska övergångskonstruktioner används för ett maximalt spännvidd 

runt 330 millimeter (Jones, 2011). Dessa övergångskonstruktioner kännetecknas av en lågprofils design 

och lämpar sig därför väl för broar med en begränsad höjd (Watson Bowman Acme, 2008).  

4.4.1.3 Asfalterad konstruktion (Thorma Joint) 

Fördelen med asfalterade övergångskonstruktioner är att de medför en väldigt bekväm köryta, det 

horisontella rörelsespannet är däremot begränsat till maximalt 50 millimeter (Dynamic Surface 

Applications LTD., 2016). Övergången består av ett flexibelt material (typ av asfaltbetong) vilket är 

samma material som slitytan av konstruktionen består av, det vill säga den som är i direkt kontakt med 

trafik. Vanligtvis finns en stålplåt under det flexibla materialet som sträcker sig mellan bägge sidor 

(Jones, 2011). Första generationens konstruktioner utvecklades i Italien och Storbritannien under sent 

1970-tal, men led av en oacceptabel grad av spårning under varma sommarperioder. 

Asfaltövergångskonstruktionen har sedan dess genomgått stora prestandaförbättringar och hör idag till 

en av de vanligare typerna runt om i världen. 

4.4.2 Konstruktion med flera tätprofiler 

Fungerar på liknande sätt som konstruktioner med en tätprofil. Övergångskonstruktioner med flera 

tätprofiler används normalt vid längre kontinuerliga brodäck där rörelsespannet överskrider 90 

millimeter. 

4.4.2.1 Konstruktion med flerspaltsfog 

En samverkan mellan gummifogar och bärlammeler gör det möjligt att bygga upp konstruktioner som 

kan absorbera större rörelser. Gummifogarna expanderar respektive kontraherar på grund av yttre 

temperaturskillnader men även broms och accelerationskrafter kommer att utsätta konstruktionen för 

stora krafter, därför är en jämn utvidgning och ihopvikning kritisk för konstruktionens funktion och 

livslängd. Detta möjliggörs av mekaniska styranordningar eller fjädrar mellan lamellerna (Sundquist, 

2011). Gummiprofilerna håller underliggande konstruktion fri från vatten och smuts medan 

bärlammerler bär ner lasten till tvärgående traversbalkar upplagda på lagerkonstruktionsdelar mellan 

stöd- och landfästen (Günter, 2002). 

4.4.3 Konstruktion med täckplatta 

Övergångskonstruktioner med täckplatta var tidigare en mycket populär lösning i Sverige men på grund 

av normförändring i Bronorm 88 som innebar att endast täta profiler tillåts (Maglica, 2016) har man 

övergått till andra alternativ. Konstruktionen är relativt enkel med en täckplatta som sträcker sig över 

spannet och tillåts glida ovanpå kantskoningen. Andra problem utöver läckaget är att täckplåtarna är 

benägna att rosta och med tiden börja rassla när grus tas sig in under täckplattan (Günter, 2002). Två 

standardtyper används i Sverige, standartyp B respektive C, standardtyp C använder sig av en ledad och 

förspänd täckplatta till skillnad från standardtyp B (Trafikverket, 2015c). 

4.4.4 Fingerkonstruktioner 

Det finns flera olika typer av fingerkonstruktioner. Stålplattor fästs på vardera sida och vid expansiv 

brovolymsförändring sluts fingrarna på vardera sida ihop. Rörelsespannet för dessa konstruktioner är 

upp emot 350 mm. För att nå ett större rörelsespann kan fingrarna göras större, men det kräver att en 

mellanliggande stödbalk adderas (Romeijn, 2006). 
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4.4.5 Övriga konstruktioner 

4.4.5.1 Rullkonstruktion (Demag) 

Teoretisk kan övergångskonstruktioner med multipla tätprofiler användas för hur stora rörelsespann 

som helst men för att erhålla maximal säkerhet och komfort för trafikanter används normalt en 

rullkonstruktion vid rörelsespann över 800 millimeter. Konstruktionen består av lameller som hakas 

fast i varandra och rullar ovanpå en stödjande balk. Mellan lamellerna fästs gummitätskikt för att 

motverka att vatten eller smuts tränger igenom. Vid expansion av brodäck rullar stöd ut underifrån utan 

att bryta den kontinuerliga körytan (EKSPAN, 2013). 

Tabell 4.2 – Tabellen redovisar samtliga övergångskonstruktioner som anges i BaTMan. Fotografierna är skadebilder som 

redigerats och hämtats i BaTMan. 

Kategori 

Typ 
Bild från BaTMan Fotografi 

Konstruktion med en tätprofil 

 

- 

Vägverkets standard typ A 

 

- 

Maurer 

  

Tensalastic  

 

Honel 

  

Waboflex 

 

- 
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Transflex 

 

- 

Delastiflex MT 

 

- 

Suntacs 

 

- 

Thorma Joint 
 

- 

Konstruktion med flera 
tätprofiler 

 

- 

Maurer 

 

 

Tensalastic  

 

Recrido 

 
 

RUB 

 

- 
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Mageba 2 

 

- 

Fel-Span 

 
 

Svensk 

  

Konstruktion med täckplatta - - 

Oledad, standardtyp B 

  

Ledad och förspänd, 
standardtyp C 

 

- 

Fingerkonstruktioner - - 

Öppen, standardtyp E 

 
 

Sluten, Stup FT 

 

- 

Sluten, CIPEC Wd 

 

- 

Övriga - - 

Rullkonstruktion, Demag 

 

- 
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Armerad glidbar beläggning, 
Armcliff 

- - 

Uppgift okänd - - 

 

4.5 Val av övergångskonstruktionstyp 

Vid nybyggnad av broar ställer Trafikverket idag inte några direkta krav på övergångskonstruktioner. 

Entreprenaderna handlas ofta med totalentreprenad vilket innebär att entreprenören själv bestämmer 

vilken typ av övergångskonstruktion som ska användas, det medför att det är entreprenörens ansvar att 

se till att konstruktionen uppfyller samtliga krav (Chamoun, 2016). 

En anledning till att Maurers dominans på den svenska marknaden idag är att det är ett väletablerat 

märke med lång erfarenhet. Märket har sin bas i Tyskland men svenska Brolänk och Spännarmering är 

idag stora leverantörer av Maurers övergångskonstruktioner i Sverige. Nilsson (2016) som är tekniskt 

ansvarig på Spännarmering menar att en huvudanledning till Maurers dominans i Sverige är den goda 

erfarenheten både entreprenörerna och Trafikverket har av bandprofilens unika utformning och 

beständighet. 

4.6 Inspektion av övergångskonstruktioner 

Vid inspektion av en övergångskonstruktion ska inspektören undersöka det fysiska och funktionella 

tillståndet av konstruktionen. Till sin hjälp har inspektören mätmetoder och gränsvärden för att 

underlätta korrekt tillståndsklassning. 

Övergångskonstruktioner ska nå upp till följande ställda funktionskrav: 

 Överbygga öppning mellan delar av överbyggnaden eller överbyggnad och stödkonstruktion 

 Möjliggöra överbyggnadens rörelser 

 Vara tät 

Ståldetaljer ska undersökas ur korrosionssynpunkt och med hjälp av bomknackning ska löshet av 

fästelement kontrolleras. Inspektören ska se efter sprickor i täckplåtar eller bärlameller och kontrollera 

att tätprofil och fogmassa inte har lossnat. Ytterligare ska inspektören kontrollera att tätprofilen inte är 

igensatt med beläggning samt se efter så att läckage inte förekommer. En kontroll av fogöppningens 

position vid rådande temperatur jämfört mot ritning utförs och även höjdnivån på den anslutande 

beläggningen ska kontrolleras. 

4.6.1 Mätmetoder 

I BaTMans handbok redovisas tabell 4.3 samt information tillhörande samtliga mätmetoder. Tabellen 

visar vilken mätmetod som inspektören ska undersöka vid inspektion utifrån skadetyp, material och 

konstruktionselement. Mätmetoden anger hur skadetypen mäts samt gränsvärden för 

tillståndsklassning. 
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4.6.1.1 Korrosion (1h) 

Till en början lokaliseras den elementdel med störst areaförlust. Elementarean mäts i ett snitt och ett 

medelvärde av areaförlusten per 1,0 meters längd beräknas. 

Mätvärde: r % 

Gränsvärde: 20% 

 

4.6.1.2 Korrosion (40a) 

Korrosionspåverkad ytbehandling fastställs och det mest korrosionsangripna området bedöms med 

hjälp av referensbilder enligt SS 18 42 03. Gradering på en Ri skala 1-5 anges enligt referensbilder, en 

tumregel som kan användas för en mätyta på 100 millimeter x 100 millimeter är: 

Ri 1 om <1% av mätytan är korrosionsangripen, Ri 1 ger R=1 

Ri 2 om >1<2% av mätytan är korrosionsangripen, Ri 2 ger R=2 

Ri 3 om >2<8% av mätytan är korrosionsangripen, Ri 3 ger R=3 

Ri 4 om >8<40% av mätytan är korrosionsangripen, Ri 4 ger R=4 

Ri 5 om >40% av mätytan är korrosionsangripen, Ri 5 ger R=5 

Tabell 4.3 – Val av mätmetod vid inspektion av övergångskonstruktioner. 

Figur 4.7 – Mätmetod 1h för mätning av korrosion. 
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Mätvärde: R (Ri) 

Gränsvärde: 4 

4.6.1.3 Spricka (33e) 

Förekommande brister i form av sprickor lokaliseras och ges mätvärde R=1.  

Mätvärde: R 

Gränsvärde: 0 

 

4.6.1.4 Brott, lös (30d) 

Metoden används för att bestämma maximal andel skadad/overksam andel av övergångskonstruktion. 

Till en början lokaliseras den mest påverkade förankringen/förbandet per 1,0 meters 

konstruktionslängd. Det fysiska tillståndet (r) beräknas som förhållandet mellan antalet overksamma 

förankringsbultar/förankringsjärn och ursprungligt antal förankringsbultar/förankringsjärn. 

Mätvärde: r % 

Gränsvärde 25% 

4.6.1.5 Rörelse (25b) 

Tillåten fogöppning kontrolleras genom att fogöppningen (s) mäts och temperaturen bestäms. Det 

fysiska tillståndet beräknas som r=s/a, där a anger värdet på den inställda fogöppningen enligt 

relationshandling. Det uppmätta värdet omräknas för att motsvara temperaturen vid inställningen.  

Mätvärde: r 

Gränsvärde: r ska vara minst 0,9 och maximalt 1,1 

Figur 4.8 – Mätmetod 33e för mätning av spricka. 

Figur 4.9 – Mätmetod 30d för mätning av brott, lös. 
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4.6.1.6 Läckage 33h 

Läckande element ges mätvärde R=1. Tätskikten friläggs i erforderlig omfattning för att kunna 

uppskatta hur stor del av tätskiktet som är skadat. 

Mätvärde: R 

Gränsvärde: 0 

 

4.7 Frekventa problem och skador 

Tidigare studier har indikerat att övergångskonstruktionernas verkliga livstid är betydligt längre än den 

förväntade livstid som tillverkarna anger (Lima & Brito, 2009; Chang & Lee, 2002). Efter installation 

börjar nedbrytningen som dels sker av naturliga faktorer som vatten, smuts, UV-strålning och ozon-

angrepp men även mänskliga som salt, snöplogar och trafikbelastning. 

Flertalet av problemen grundas på en hög trafikintensitet som i sin tur leder till nedbrytning och 

utmattning av stålelement. En hög frekvens från särskilt tunga fordon utsätter övergångskonstruktioner 

för en dynamik som medför avdragning av förankringsbultar och i vissa fall allvarlig nedbrytning av 

förankringsjärn (Pritchard, 1994). Om vibrationsrelaterade skador inte åtgärdas i tid kan 

förankringsjärnen brista och förankringsbäddar skadas vilket i sin tur kräver större och mer långvariga 

ingreppsåtgärder. Övergångskonstruktioner blir med tiden täckta av salt och grus vilket inte bara 

påskyndar nedbrytningen utan även gör reparation och underhåll besvärligare. Lima & Brito (2009) 

utförde en inspektionsundersökning på 150 övergångskonstruktioner i Portugal och fann att den 

vanligaste skadan var utslitning av övergångselement mellan asfalt och randprofil (transition strip) och 

andra lösa element. Båda förekom i ungefär 2/3 av de undersökta fallen. Broarna hade en 

medellivslängd på 12.5 år och den största andelen hade elastomeriska övergångskonstruktioner följt av 

övergångskonstruktioner med enspaltsfog (likt Maurer). En annan defekt som 45 procent av 

övergångskonstruktionerna hade var utslitna och lösa tätningar kring anslutningar/förankringar 

Figur 4.10 – Mätmetod 25b för mätning av rörelse. 

Figur 4.11 – Mätmetod 33h för mätning av läckage. 
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(deterioration/loss of sealant of anchorage cavities). Lima och Britos undersökningsresultat stämmer 

väl överens med Chang och Lees (2002) som utifrån enkät- och intervjubaserade undersökning i 

amerikanska Indiana kunde konstatera att vanligaste skadorna var hårdnade, spruckna, lösa och ihåliga 

tätningar samt spruckna och lösa stål- och betongelement mellan väg och tätskikt. En kombination av 

hög trafikintensitet samt salt och grus ansågs vara en huvudanledning till flertalet av problemen. När 

fordon passerar övergångskonstruktioner med tätprofiler fyllda med salt och grus spjälkar partiklarna 

ut gummi ur fogen vilket är främsta anledningen till att en hög procent av tätskikten läcker. Man 

konstaterade även att snöplogar kan vara en huvudorsak. 

Studier har visat att bindemedlet bitumen fortfarande är en svagpunkt på asfalterade 

övergångskonstruktioner, sprickbildning är ett vanligt problem orsakad av frost eller in-kompatibilitet 

med broar med relativt hög dynamik eller rörelsefrekvens orsakad på stål-komposit däck med en hög 

trafikintensitet av särskilt tung trafik. På leder med hög trafik kräver konstruktionen kontinuerlig 

förbättring av slitlager som annars når okomfortabla nivåer relativt snabbt (Pritchard, 1994). 

På uppdrag av brittiska trafikmyndigheten utförde företaget G. Maunsell & Partners (1992) en 

tillståndsundersökning av 250 övergångskonstruktioner på vägbroar i drift. 70 procent av asfaltfogarna, 

65 procent av de elastomeriska fogarna och 40 procent av enspaltsövergångskonstruktionerna visade 

sig läcka. Vattenläckage leder till att komponenter i brodäck, upplagsanordningar och stöd utsätts för 

kloridangrepp och korrosion, kostsamma ingrepp kommer att erfordras för att åtgärda tillståndet. 

Flertalet forskare poängterar bristfällig yrkesskicklighet som en kritisk faktor som direkt kan påverka 

övergångskonstruktioner och dess elements livstid. Bristfällig fästning på grund av fuktiga intilliggande 

ytor och svårutformad fastsättning av tätskikt är två anledningar som påverkar slutresultatet. I om med 

ett ökande hänsynstagande till användarkostnader sätts även större press på att åtgärder ska utföras så 

snabbt som möjligt vilket är ytterligare en faktor som kan påverka slutresultatet negativt. 

Baserat på tidigare forskning kan de vanligaste skadorna och problemen med övergångskonstruktioner 

summeras som följande: 

5. Lösa, slitna, spruckna, skadade eller hårdnade tätprofiler. 

6. Förstockning i tätprofiler, dränering et cetera på grund av uppsamling av slam 

7. Lösa, rostiga, spruckna, saknade eller skadade täckplattor, profiler, bultar, förankringsjärn et 

cetera 

8. Sprucken och spjälkad betong och exponerad samt korrosionsutsatta armeringsjärn och 

ståldetaljer 

9. Vattenläckage 

10. Höga ljudnivåer när fordon passerar övergångskonstruktionen 

11. Begränsad rörelsefrihet, felaktig justering och spelrum, obekväm köryta 
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5. Dataanalys av övergångskonstruktioner 

Samtliga resultat baseras på ett datauttag via WebHybris ifrån BaTMans databas, data mottogs 29:e 

februari 2016. Endast vägbroar med övergångskonstruktioner på allmän väg har registrerats i 

datauttaget. För varje registrering som berör övergångskonstruktioner anges mängden i meter, det 

betyder att om flera övergångskonstruktioner av samma typ byttes under samma tillfälle har det i vissa 

fall endast skett en registrering. I andra fall knöts åtgärden samman med till exempel fognummer eller 

vägtvärsektionsdel. Inte förens 1995 när Trafikverket fick ett nytt verktyg för registrering av åtgärder 

började man kontinuerligt att registrera alla utförda arbeten med en större detaljgrad. Åtgärder 

tillkomna innan 1995 har registrerats i efterhand och kan därför vara av bristande omfattning. 1987 

började broar inspekteras med det nya ADB-baserade inspektionssystemet och samtidigt började 

skador att registreras i sin enklaste form. Det är från och med detta år, 1987, som alla skador finns i 

BaTMans databas (Chamoun, 2016). 

Datan krävde mycket manuell bearbetning, varierande registrering har använts även om åtgärden avser 

samma aktivitet. Flertalet gånger registreras aktiviteten som okänd men istället finns en separat 

beskrivning till vad åtgärden avser. Ett antal registreringar hade inte komplett ifylld information, 

exempelvis saknade några registreringar ÅDT. 

Nedan följer en genomgång av dataurvalet samt en redovisning av brobeståndet. Sedan redovisas 

övergångskonstruktionstyper och utförda åtgärder. Sist sker en undersökning av faktorer som påverkar 

nedbrytningen och följaktligen åtgärdsintervallet. Viktigt att tänka på vid urval av data är att göra en 

lagom stor begränsning. Det innebär att datamängden fortfarande anses vara tillräcklig för att fungera 

som underlag för statistiska analyser. 

5.1 Urval av data 

Totalt finns 1 321 vägbroar med övergångskonstruktioner på det allmänna vägnätet. Nedan redovisas 

ett flödesschema som sammanfattar urvalet och vilken påverkan varje steg medfört på antalet 

brokonstruktioner som ingår i studien. I den initiala rensningen har broar med ej fullständig data och 

broar med en ÅDT under 20 raderats. 

5.1.1 Nybyggnadsår 

Nybyggnadsåret sträcker sig ända från år 1850 till 2015. En väsentlig mängd faktorer har ändrats inom 

denna tidsperiod. Materialutveckling, förändrade konstruktionsmetoder och standarder gör att broar 

med olika förutsättningar innefattas inom detta tidsspann. Övergångskonstruktionerna har naturligtvis 

följt samma utveckling. 

En begränsning är att studien endast innefattar broar som byggdes från och med 1950-talet. Det har sin 

förklaring i att åtgärden med det tidigaste åtgärdsåret i datauttaget var daterat till 1950. Begränsningen 

innebär visserligen en förlust på 15 procent av alla åtgärder relaterade till övergångskonstruktioner men 

anses vara fullständigt nödvändig för att erhålla ett så pass pålitligt statistiskt resultat som möjligt. Ett 

exempel som tydliggör problemet om inte begränsningen utförs är bro 3-163-1 med nybyggnadsår 1880. 

Ursprunglig
bromängd

1 321 st

Initiell 
rensning

1 275 st

Nybyggnads-
år

1 033 st

Konstruktions-
material

1 029 st

Konstruktions
-typ

993 st

Figur 5.1 – Totalt kan urvalet delas upp i fyra steg. Ursprungligt erhölls 1 321 stycken broar, efter urvalet återstod 993 

stycken. 
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Bron har endast en åtgärd registrerad på övergångskonstruktionen som består av en komplettering 

utförd år 2015. Att en bro med en årsdygnstrafik på 1 056 fordon har en första underhållsåtgärd utförd 

på fogen 135 år efter färdigställandet av bron är mindre troligt. Säkerligen har det skett någon åtgärd 

innan, troligt är även att hela fogen bytts ut. Eftersom de flesta åtgärder efterhandsregistrerades är det 

troligt att alla åtgärder inte registrerats på grund av att man inte alltid dokumenterat utfört arbete eller 

att man helt enkelt inte lyckats finna anteckningen. Samma typ av fel är kopplat till många broar som 

byggdes innan 1950-talet och därför är denna begränsning nödvändig för att eliminera missvisande 

data. 

Nedan klargörs två stapeldiagram, första diagrammet (figur 5.2) redovisar samtliga broar med 

övergångskonstruktioner sorterat efter nybyggnadsår, totalt 1 321 broar. Rödmarkerade staplar 

indikerar broar byggda innan 1950-talet, totalt 246 stycken broar. Stapeldiagrammets utseende 

förklaras av den tekniska utvecklingen vilket möjliggjort byggande av allt längre broar, därför har även 

övergångskonstruktioner blivit allt vanligare. Höjdpunkten nåddes år 1965-1969 med 139 stycken 

nybyggda broar med övergångskonstruktion. 

Det andra diagrammet (Figur 5.3) visar antalet broar per nybyggnadsår med åtgärd registrerad på 

övergångskonstruktionen och/eller dess tillhörande element. Totalt har 51 procent av alla Trafikverkets 

broar med övergångskonstruktion en eller flera registrerade åtgärder på övergångskonstruktionen 

och/eller dess tillhörande element. Rödmarkerade staplar visar begränsningen som innebär att endast 

broar med ett nybyggnadsår på 1950 och nyare beaktas i studien. 
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Figur 5.2 – Trafikverkets broar med övergångskonstruktion redovisat efter nybyggnadsår. Rödmarkerade staplar indikerar broar 

som inte ingår i studien. 
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5.1.2 Konstruktionsmaterial 

Konstruktionsmaterial för brobeståndet byggt från och med 1950-talet kan delas upp i fyra huvuddelar; 

betong, stål, trä och aluminium. Betong och stål är det absolut vanligaste konstruktionsmaterialet med 

andelar på 63 procent (652 stycken) respektive 36 procent (377 stycken). 
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Figur 5.3 – Trafikverkets brobestånd med övergångskonstruktion och en eller flera åtgärder registrerade på 

övergångskonstruktionen och/eller dess tillhörande element. Röda staplar indikerar broar som inte ingår i studien. 
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Figur 5.4 – Brobeståndet visualiserat efter konstruktionsmaterial. 
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En stor del av skadorna på övergångskonstruktioner är vibrationsrelaterade (Pritchard, 1994). Varje 

material reagerar olika på den dynamiska respons som påtvingas av passerande fordon. Den dynamiska 

rörelsen som brokonstruktionen utsätts för kommer även att spridas till övergångskonstruktionen 

vilket kan komma att påverka dess livslängd. Eftersom endast en aluminiumbro och tre träbroar 

identifierades kommer dessa broar att exkluderas. 

5.1.3 Konstruktionstyp 

Konstruktionstypen har likt materialet en inverkan på den dynamik som uppstår och kan därför även 

påverka utmattningen av övergångskonstruktioner. Figur 5.5 visar brobeståndet uppdelat efter 

konstruktionstyp. Studien avser endast fasta broar, det betyder ett bortfall på 19 stycken rörliga broar 

(samtliga stålbroar). Eftersom urvalet sker i syfte av att erhålla resultat som är generaliserbart för den 

största delen av Trafikverkets brobestånd med övergångkonstruktion faller även snedkabel-, plattram-

, häng- och balkramsbro bort från brobeståndet som ingår i studien. 
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Figur 5.5 – Brobeståndet uppdelat efter konstruktionstyp. Rödmarkerade staplar indikerar broar som inte ingår i studien. 



DATAANALYS AV ÖVERGÅNGSKONSTRUKTIONER 

 

50 

 

Tabell 5.1 visar antalet åtgärder som registrerats på övergångskonstruktionen och/eller dess tillhörande 

element per konstruktionstyp. Noterbart är att hela tre procent av åtgärderna är kopplat till hängbroar 

vilket endast innefattar två broar. Plattbron är den brotyp med procentuellt minst registrerade åtgärder 

med hänsyn till antalet broar. Reduceringen av brotyper innebär ett bortfall på 33 broar och 76 åtgärder. 

Tabell 5.1 – Totalt antal broar per konstruktionstyp med registrerade åtgärder på övergångskonstruktionen. 

Konstruktionstyp 
Totalt antal 

broar 
Andel av 

totalsumma broar 

Registrerade 
åtgärder på 

överg.k. 

Andel av 
totalsumma 

åtgärder 

Snedkabelbro 4 0% 14 1% 

Hängbro 2 0% 32 3% 

Plattbro 168 16% 125 11% 

Bågbro 80 8% 91 8% 

Balkrambro 4 0% 8 1% 

Rörlig bro 19 2% 21 2% 

Plattrambro 4 0% 1 0% 

Balkbro 748 73% 798 73% 

Totalsumma 1029 100% 1090 100% 
 

Utifrån nybyggnadsår, konstruktionsmaterial och konstruktionstyp har lämpliga begränsningar utförts. 

I tabell 5.2 summeras begränsningen i form av kvarstående bromängd och antalet registrerade åtgärder 

på övergångskonstruktionen och/eller dess tillhörande element. I tabellen inkluderas upprepande 

åtgärder. 

Tabell 5.2 – Den reduktion av antalet brokonstruktioner samt registrerade åtgärder på övergångskonstruktionen och/eller dess 

tillhörande element som skett på grund av antagna begränsningar. 

Ursprunglig bromängd Kvarstående bromängd Bortfall 

1 321 993 25% 

Ursprungligt antal registrerade 
åtgärder på överg.k. 

Antalet kvarstående registrerade 
åtgärder på överg.k. 

Bortfall 

1 320  989 25% 

 

5.2 Övergångskonstruktionstyper och åtgärder 

5.2.1 Typer och nybyggnadsår   

Totalt har 1 125 registrerade övergångskonstruktioner identifierats på 993 broar. Varje unik fogtyp per 

konstruktionsnummer ger en registrering, det vill säga en bro med två olika fogtyper ger två 

registreringar. I tabell 5.3 redovisas samtliga övergångkonstruktionstyper samt antalet registrerade 

åtgärder per övergångskonstruktionstyp. Notera att vid utbyte av fogtyp verkar den nya fogtypen 

registrerats. De allra mest använda övergångskonstruktionstyperna på Trafikverkets broar är fogar från 

Maurer. Andra framträdande typer är Oledad, typ B, täckplatta och fogar från Tensalastic. 
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Tabell 5.3 – Övergångskonstruktionstyper använda på totalt 993 av Trafikverkets broar samt antalet registrerade åtgärder 

kopplat till respektive typ. 

Övergångskonstruktionstyp 
Totalt 
antal 

överg.k. 

Andel av 
totalsumma 

överg.k. 

Antal 
registrerade 

åtgärder 

Andel av 
registrerade 

åtgärder 

Armerad glidbar beläggning, Armcliff, övriga 2 0% 1 0% 

Delastiflex, en tätprofil 1 0% 1 0% 

Fel-Span, flera tätprofiler 7 1% 14 1% 

Flera tätprofiler 4 0% 2 0% 

Fog med kantskoning och täckplåt, ej tätning i 
springan (exv. GK-fog) 

1 0%  0% 

Fog med täckplåt utan kantskoning, ej tätning i 
springan 

1 0%  0% 

Honel, en tätprofil 13 1% 10 1% 

Ledad, typ C, täckplatta 20 2% 23 2% 

Längsgående fog tät 2 0% 7 1% 

MAGEBA 1 3 0%  0% 

Mageba, flera tätprofiler 5 0% 8 1% 

Maurer, en tätlamell, bullerdämpad 6 1% 11 1% 

Maurer, en tätprofil,  527 47% 486 49% 

Maurer, flera tätprofiler 199 18% 159 16% 

Maurer, flera tätprofiler, bullerdämpad 9 1% 1 0% 

Oledad, typ B, täckplatta 112 10% 106 11% 

Recrido, flera tätprofiler 10 1% 8 1% 

Rub, flera tätprofiler 1 0% 2 0% 

Sluten, CIPEC Wd, fingerkonstruktioner 6 1% 3 0% 

Sluten, Stup/FT, fingerkonstruktioner 1 0% 5 1% 

SOLLINGER 1, BANDPROFIL 4 0%  0% 

SOLLINGER 2, BANDPROFIL 4 0%  0% 

Svensk, flera tätprofiler 19 2% 37 4% 

Tensalastic, en tätprofil 42 4% 9 1% 

Tensalastic, flera tätprofiler 51 5% 34 3% 

Thorma-joint, en tätprofil 2 0% 2 0% 

Typ A, en tätprofil 20 2% 14 1% 

Täckplatta 7 1% 7 1% 

Tätprofil 11 1% 14 1% 

Uppgift okänd 19 2% 7 1% 

Öppen, typ E, fingerkonstruktioner 3 0% 5 1% 

Övriga 9 1% 9 1% 

ÖVRIGA BELÄGGNINGSFOGAR 3 0% 4 0% 

ÖVRIGA ENLAMELLPROFILER 1 0%  0% 

Totalsumma 1125 100% 989 100% 
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Notera att i tabell 5.3 är den tredje mest förekommande alternativet en otät fog. På grund av att flera 

skador på andra konstruktionsdelar kan kopplas till otäta övergångskonstruktioner infördes i Bronorm 

88 krav på täta profiler. Det har däremot i praktiken generellt gällt från mitten av 1970-talet (Maglica, 

2016). Standardförändringen innebär att utbyten kan ha skett innan övergångskonstruktioner nått 

slutet på sin livslängd och huvudskälet är således inte relaterat till nedbrytningen. 

Många övergångskonstruktionstyper i tabell 5.3 används inte längre vid nybyggnad, för att klargöra 

vilka fogtyper som använts på senare tid visar tabell 5.4 förekommande fogtyper på broar byggda på 

tjugohundratalet. Maurer är fortfarande den mest använda fogtypen längst med Trafikverkets 

brobestånd. 

Tabell 5.4 – Övergångskonstruktionstyper på broar med ett nybyggnadsår mellan 2000-2015. 

Övergångskonstruktionstyp 
Totalt antal 

överg.k. 
Andel av 

totalsumma 

Flera tätprofiler 2 1% 

Fog med täckplåt utan kantskoning, ej tätning i 
springan 

1 1% 

MAGEBA 1 3 2% 

Mageba, flera tätprofiler 1 1% 

Maurer, en tätlamell, bullerdämpad 4 2% 

Maurer, en tätprofil,  71 43% 

Maurer, flera tätprofiler 41 25% 

Maurer, flera tätprofiler, bullerdämpad 8 5% 

SOLLINGER 1, BANDPROFIL 4 2% 

SOLLINGER 2, BANDPROFIL 4 2% 

Tensalastic, en tätprofil 13 8% 

Tensalastic, flera tätprofiler 9 5% 

Typ A, en tätprofil 2 1% 

Tätprofil 1 1% 

Uppgift okänd 1 1% 

Övriga 1 1% 

ÖVRIGA ENLAMELLPROFILER 1 1% 

Totalsumma 167 100% 

 

5.2.2 Åtgärder 

Registrerade åtgärder på övergångskonstruktioner och/eller dess tillhörande element har bearbetats 

manuellt. Vid flera åtgärder kopplade till ett och samma konstruktionsnummer har åtgärderna 

ordningsnumrerats beroende på det årtal åtgärden infallit. Tiden fram till utförd åtgärd har beräknats 

från nybyggnadsår, vid åtgärder utförda efter aktivitet utbyte har tiden återställts. Samma regel har 

följts för aktivitet vulkning av tätprofil. Till en början exkluderas återkommande åtgärder, de kommer 

att behandlas senare i rapporten. Flera åtgärder har registrerats med ovanligt kort eller lång tid innan 

utförd åtgärd, vid några få registreringar upptäcktes ytterligare information genom arkivsökning i 

BaTMan. Exempelvis identifierades en bro med endast en registrerad åtgärd, efter 54 år hade ett utbyte 

av tätprofil registrerats men efter granskning av ritning framgick att fogarna blivit utbytta efter 32 år. 

På så sätt har i få fall åtgärder adderats och uppdaterats. Efter en manuell bearbetning av åtgärder samt 

bortsortering av återkommande och ej komplett registrerade åtgärder återstod 875 registreringar. I 

tabell 5.5 redovisas de mest drabbade konstruktionselementen med tillhörande åtgärdsaktiviteter. 
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Tabell 5.5 – De vanligaste åtgärderna registrerade på övergångskonstruktionen och dess tillhörande element. 

Övergångskonstruktionselement med 
åtgärdsaktivitet 

Totalt 
registrerade 
aktiviteter 

Andel av 
totalsumma 
aktiviteter 

Genomsnittstid 
innan åtgärd 

SD för 
tid 

innan 
åtgärd 

Övergångskonstruktion 461 65% 31 12 

Fastsättning 15 2% 27 16 

Justering 26 4% 18 14 

Komplettering 29 4% 22 13 

Renovering 16 2% 23 13 

Svetsning 9 1% 34 13 

Utbyte 366 52% 33 11 

Övergångskonstr. tätprofil 173 24% 25 15 

Fastsättning 15 2% 26 15 

Justering 13 2% 19 10 

Komplettering 5 1% 25 17 

Renovering 16 2% 25 16 

Svetsning 1 0% 10  

Utbyte 107 15% 25 15 

Vulkning 13 2% 21 12 

Övergångskonstr. täckplatta 36 5% 29 18 

Fastsättning 15 2% 28 16 

Justering 1 0% 39  

Renovering 1 0% 33  

Svetsning 2 0% 7 0 

Utbyte 17 2% 31 19 

Övergångskonstr. randprofil 21 3% 24 14 

Fastsättning 2 0% 32 23 

Justering 1 0% 48  

Komplettering 1 0% 7  

Slipning 2 0% 26 10 

Svetsning 14 2% 22 13 

Utbyte 1 0% 34  

Övergångskonstr. kantskoning 17 2% 36 12 

Fastsättning 3 0% 46 12 

Försegling 1 0% 30  

Justering 1 0% 11  

Komplettering 2 0% 18 0 

Slipning 1 0% 29  

Svetsning 4 1% 47 1 

Utbyte 5 1% 35 5 

Totalsumma 705 100% 29 13 
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Utbyte av övergångskonstruktion och utbyte av tätprofil har visat sig vara de absolut vanligaste 

åtgärderna på övergångskonstruktioner. Utbyte och fastsättning av täckplatta samt svetsning av 

randprofil är andra relativt förekommande aktiviteter. Notera att den procentuella andelen i tabell 5.5 

redovisas som andel av de vanligaste åtgärderna, det vill säga 705 stycken, inte totalt antal registrerade 

åtgärder. 18 åtgärder registrerades som övrigt och 79 som okända.  

På grund av att utbyte av övergångskonstruktion samt tätprofil är de åtgärder som registrerats allra 

mest kommer studien ämna till att undersöka åtgärderna mera detaljerat. Till synes finns en relativt 

stor spridning för tiden innan respektive åtgärd utförs. Spridningen visualiseras i figur 5.6 respektive 

5.7. Det rosafärgade fältet indikerar standardavvikelsen. 
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Figur 5.7 - Utbyte av tätprofil sker i genomsnitt efter 25 år med en standardavvikelse på 15 år. 
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Figur 5.6 - Utbyte av övergångskonstruktion sker i genomsnitt efter 33 år med en standardavvikelse på 11 år. 
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Nedan redovisas utbyte av övergångskonstruktion respektive tätprofil för de vanligaste 

övergångskonstruktionstyperna. Tabellerna exkluderar upprepande åtgärder. 

Tabell 5.6 – Trafikverkets vanligaste övergångkonstruktionstyper med registrerad aktivitet utbyte av övergångskonstruktion. 

Övergångskonstruktionstyp 

Antal 
registrerade 
broar med 
överg.k.typ 

Antal 
registrerade 

utbyten 

Andel av 
broar med 
registrerat 

utbyte 

Genomsnittstid 
innan åtgärd 

SD för tid 
innan 
åtgärd 

Maurer, en tätprofil, 527 227 43% 31 10 

Maurer, flera tätprofiler 199 33 17% 32 7 

Oledad, typ B, täckplatta 112 35 31% 42 8 

Tensalastic, en tätprofil 42 1 2% 28  

Tensalastic, flera tätprofiler 51 5 10% 22 7 

Totalsumma 931 301 33% 32 11 

 

Tabell 5.7 – Trafikverkets vanligaste övergångskonstruktionstyper med registrerad aktivitet utbyte av tätprofil. 

Övergångskonstruktionstyp 

Antal 
registrerade 
broar med 
överg.k.typ 

Antal 
registrerade 

utbyten 

Andel av 
broar med 
registrerat 

utbyte 

Genomsnittstid 
innan åtgärd 

SD för tid 
innan 
åtgärd 

Maurer, en tätprofil, 527 63 12% 27 16 

Maurer, flera tätprofiler 199 18 9% 19 12 

Oledad, typ B, täckplatta 112 7 6% 34 17 

Tensalastic, en tätprofil 42 2 5% 23 6 

Tensalastic, flera tätprofiler 51 3 6% 18 3 

Totalsumma 931 93 10% 26 15 

 

Eftersom Maurer används i en så stor omfattning kommer övergångskonstruktionstypen Maurer, en 

tätprofil att undersökas separat utöver analysen som görs på hela beståndet av 

övergångskonstruktioner. Oledad, typ B, täckplatta är en otät fog och är därför idag förbjuden för 

användning på vägtrafikbroar (Maglica, 2016), således är inte fogtypen av intresse att undersöka mera 

detaljerat. Noterbart är att statistiken tyder på att Tensalasticfogarna klarat sig bra ifrån de vanligaste 

åtgärderna. 

5.2.3 Upprepat utbyte av övergångskonstruktion 

Upprepande utbyten har behandlats manuellt, vid ett misstänksamt kort intervall har registreringen 

uteslutits, eftersom det då är troligt att fogar bytts ut i etapper. De flesta registreringarna saknar 

information om samtliga fogar bytts ut eller inte, därför har endast 22 återupprepade utbyten 

inkluderats. Genomsnittstiden för upprepande utbyten är 14 år, vilket låter misstänksamt lågt. 

Noterbart är att det andra bytet ofta kombinerats med andra större broreparationer som exempelvis 

utbyte av tätskikt och lager. Vid större broreparationer eller ombyggnader är det därmed troligt att även 

övergångskonstruktionerna bytts ut trots att de egentligen inte nått slutet på sin livslängd. 
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Tabell 5.8 – Upprepat utbyte av övergångskonstruktion. 

Övergångskonstruktionstyp 
Antal registrerade 

upprepade utbyten 
Genomsnittstid 

innan åtgärd 
SD för tid innan 

åtgärd 

Maurer, en tätlamell, 
bullerdämpad 

1 23  

Maurer, en tätprofil, 13 14 5 

Maurer, flera tätprofiler 1 24  

Oledad, typ B, täckplatta 4 14 4 

Övriga 3 8 2 

Totalsumma 22 14 6 

 

5.3 Regressionsanalys 

Inom statistiken används regressionsanalyser för att uppskatta sambandet mellan en beroende variabel 

och en eller flera oberoende variabler. Följande analyser kommer att undersöka årsdygnstrafikens 

påverkan på övergångskonstruktionens och tätprofilens livslängd. Sambandet visualiseras med en 

trendlinje, den trendlinje som påvisat högst korrelation plottas för respektive graf. Trendlinjen plottas 

med tillhörande ekvation samt korrelationsgrad. Korrelationen anges i kvadrat, det betyder att R=1 

indikerar ett starkt samband mellan beroende och oberoende variabel. En hög korrelationsgrad behöver 

däremot inte nödvändigtvis betyda att den oberoende variabeln orsakar den beroende variabeln, 

slumpen eller andra oberoende faktorer kan vara källan bakom sambandet. 

5.3.1 Årsdygnstrafik (ÅDT) 

Varje konstruktionsnummer är knutet till en årsdygnstrafik som delas upp i ÅDT-fordon och ÅDT-

lastbil. I ÅDT-lastbil ingår även bussar. Årsdygnstrafiken erhölls som en totalsumma av samtliga länkar, 

det vill säga inklusive alla på- och avfarter. Analyser kommer utföras för både ÅDT-fordon samt ÅDT-

lastbil. I BaTMan registreras aldrig antalet körfält och således saknas denna information i datauttaget. 

Till varje konstruktionsnummer har vägbanor numrerats och vägbanebredden för respektive vägbana 

angivits. På så sätt har total vägbanebredd för varje konstruktionsnummer identifierats och manuellt 

adderats till vardera brokonstruktion. En beräkningsmodell har använts för att uppskatta antal körfält 

från meter vägbanebredd. Modellen bygger på indelning av total vägbanebredd i olika grupper, vardera 

grupp översätts till ett antal körfält. Stickprov har utförts för att anpassa och verifiera pålitligheten i 

modellen. Sambandet mellan utbyte och årsdygnstrafik kommer att redovisas på två sätt, dels direkt 

genom den givna årsdygnstrafiken, dels även genom att dividera ÅDT med antal körfält. På så sätt 

kommer hänsyn tas till utspridning av trafik över flera körfält, det är dock en generalisering eftersom 

högerfilen ofta bär en större andel trafik.  
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5.3.1.1 Utbyte av övergångskonstruktion 

Nedan redovisas förstagångsregistrerade utbyten sedan 1950-talet. Först klargörs två grafer som visar 

sambandet mellan övergångskonstruktionens livslängd och fordonsintensitet. I den första grafen har 

den totala årsdygnstrafiken använts och i den andra divideras total ÅDT med antal körfält. 

Ett samband verkar finnas mellan livslängd och trafikintensitet, spridningen är dock relativt stor vilket 

efterlyser ytterligare utredning. Figur 5.9 som tar hänsyn till antal körfält visar en jämnare utspridning 

av datapunkter gentemot figur 5.8, trots det påvisas en aningen lägre korrelation. 
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Figur 5.8 – Sambandet mellan aktivitet utbyte av övergångskonstruktion och ÅDT fordon. 
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Figur 5.9 – Sambandet mellan aktivitet utbyte av övergångskonstruktion och ÅDT fordon/Antal körfält. 
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Samma analyser utfördes på lastbilsintensiteten, resultaten redovisas i figur 5.10 och 5.11. 

Båda figurerna som visar sambandet mellan livslängd och lastbilsintensitet ger ett starkare samband än 

motsvarande diagram för fordonsintensitet. Som indikerats av tidigare forskning (Crocetti & Edlund, 

2003; Pritchard, 1994) är flertalet skador relaterade till vibration och utmattning av ståldetaljer. På 

grund av sin tyngd avger passage av lastbilar en större vibrationsamplitud än biltrafik, därför har 

lastbilstrafiken påvisat ett starkare samband med övergångskonstruktionens livslängd. En ökad 

trafikintensitet innebär inte bara fler resonanscykler utan även ytterligare horisontella krafter (i plan 

med vägbanan) från acceleration och inbromsning. Tyngre fordon medför större krafter och påverkar 

således slitaget mer än motsvarande biltrafik. Även hastigheten hos fordon kan påverka 
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Figur 5.10 – Sambandet mellan aktivitet utbyte av övergångskonstruktion och ÅDT lastbil. 
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Figur 5.11 – Sambandet mellan aktivitet utbyte av övergångskonstruktion och ÅDT lastbil/Antal körfält. 
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övergångskonstruktionens livslängd, Zhang och Cai (2012) studerade hur fordonens hastighet påverkar 

brons dynamiska respons och fann att utmattningen ökar generellt med ökad hastighet.  

Resultatet från lastbilsintensiteten är mycket likt resultatet från fordonsintensiteten. Det förklaras av 

att de oberoende variablerna korrelerar i hög utsträckning med varandra och därför kan inte effekten 

hållas isär på den beroende variablen. Eftersom ÅDT fordon inkluderar både lastbilar och bussar kan 

fordonstyperna inte separeras. Vid en ökad ÅDT fordon ökar naturligtvis även ÅDT lastbil. 

Korrelationen bekräftas efter utförd korrelationsanalys som medgav ett värde på hela 0,94, där total 

korrelans indikeras av ett värde på 1,0. 

Resultatet vid beaktan av antalet körfält är mycket likt resultatet för totala ÅDT:n. Korrelationsvärdet 

indikerar ett något svagare samband. Viktigt att belysa är att trots fler körfält så sprids i flera fall inte 

trafiken ut jämnt över vägbanan. Eftersom vänsterfilen används som omkörningsfil borde 

övergångskonstruktionen längst med högerfilen påvisa större slitage och därför vara den del som först 

efterfrågar underhåll. Tidigare forskning har visat att mellan 70-90 procent av alla lastbilar håller sig i 

högerfilen vilket borde stå för en betydande del av nedbrytningen och således underhållsbehovet 

(Nowak, et al., 1993).  I studien kommer analyserna att utföras på samma sätt som innan, det vill säga 

med total ÅDT och ÅDT dividerat med antalet körfält. Däremot kommer endast resultat från total ÅDT 

att redovisas i rapporten, resterande diagram bifogas i appendix A. 

Figur 5.12 och 5.13 visar sambandet mellan livslängd och ÅDT för Trafikverkets vanligaste 

övergångskonstruktionstyp Maurer, en tätprofil. 
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Figur 5.12 – Sambandet mellan aktivitet utbyte av övergångskonstruktion och ÅDT fordon för Maurer, en tätprofil. 
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Figur 5.12–5.13 som endast innefattar data för Maurer med singulär tätprofil ger ett svagare samband 

än graferna som innefatta samtliga övergångskonstruktionstyper. Åter igen visar dock lastbilstrafiken 

ett starkare samband än fordonstrafik. 47 procent av fogbeståndet består av Maurer, en tätprofil, trots 

det har 228 utbyten registrerats på Maurer, en tätprofil av totalt 367, därmed en väldig stor andel. I 

många fall när otäta konstruktioner byttes ut mot täta alternativ verkar som att den ersättande typen 

registrerats. Troligt är att en stor del täckplattor ersatts med Maurerfogar vilket ger missvisande 

information och generellt ett tidigare utbyte. Ytterligare skadebilder identifierades via stickprov som 

visade på en fogtyp som inte stämde överens med kommande åtgärder. På grund av osäkerheterna i 

datan och att inget starkare samband identifierats kommer ingen specifik utredning att utföras med 

hänsyn till övergångskonstruktionstyp. 
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Figur 5.13 – Sambandet mellan aktivitet utbyte av övergångskonstruktion och ÅDT lastbil för Maurer, en tätprofil. 
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Som resultaten hittills påvisat har de allra flesta broarna en total ÅDT under 18 000, för att få en 

tydligare bild av regressionsanalysen har ytterligare analyser utförts på broar med en reducerad ÅDT 

fordon respektive ÅDT lastbil, resultaten visas i figur 5.14–5.17. 
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Figur 5.14 – Sambandet mellan aktivitet utbyte av övergångskonstruktion och ÅDT fordon för broar med ÅDT under 18 000. 
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Figur 5.15 - Sambandet mellan aktivitet utbyte av övergångskonstruktion och ÅDT fordon för broar med ÅDT under 7 000. 
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Analyserna med begränsad ÅDT påvisar en större korrelation, därmed verkar den logaritmiska 

funktionen beskriva ett starkare samband vid lägre ÅDT-nivåer. Den skarpare lutningen vid lägre ÅDT-

nivåer indikerar att nedbrytningen verkar öka tydligare vid lägre årsdygnstrafik. En vetenskaplig 

förklaring till iakttaget fenomen är inte enkelt. Flera faktorer påverkar utmattnings- och 

nedbrytningshastigheten av stålkonstruktioner, varje passage innebär att en frekvens av vibrationer 

avges och sprids genom övergångskonstruktionen. Vid utmattning av stålkonstruktioner kännetecknas 

en starkt växlande frekvens med höga toppnivåer som värst. Vid en kontinuerlig trafikintensitet (tätare 

lastintensitet) avges en jämnare frekvens av vibrationer längst med fogen vilket kan förklara 

utplaningen av trendlinjen. Beroende på fogens naturella frekvens kan trafikintensiteten samt 

hastigheten påverka utmattningshastigheten differentierat. Förklaringen bakom den avtagande 
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Figur 5.16 – Sambandet mellan aktivitet utbyte av övergångskonstruktion och ÅDT lastbil för broar med ÅDT lastbil under 2000. 

y = -4,302ln(x) + 56,546
R² = 0,3402

0

10

20

30

40

50

60

70

0 100 200 300 400 500 600 700 800

Å
r 

in
n

an
 u

tb
yt

e
 a

v 
ö

ve
rg

ån
gs

ko
n

st
ru

kt
io

n

ÅDT lastbil

Figur 5.17 – Sambandet mellan aktivitet av övergångskonstruktion och ÅDT lastbil för broar med ÅDT lastbil under 800. 
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trendlinjen behöver trots allt inte nödvändigtvis vara utmattningsrelaterat. Notera att 

korrelationsnivån också påverkas av antalet datapunkter som blir allt bristfälligare vid högre ÅDT-

nivåer. 

Ett samband mellan trafikintensitet och övergångkonstruktionens livslängd har identifierats, 

sambandet är starkare för lastbilstrafik. För att minimera bristande data har samma analyser utförts 

fast med ett nybyggnadsår begränsat till år 1977 och nyare. Mycket av datan innan 1980-talet var 

bristfällig och genom att begränsa nybyggnadsåret till 1977 återstår exempelvis endast åtta okända och 

en övrig åtgärd i dataunderlaget. Reduceringen innebär även att ingen åtgärd återstår på den otäta 

övergångskonstruktionstypen Oledad, typ B, täckplatta som idag är förbjuden. Totalt kvarstår 38 

registrerade utbyten. 

Tabell 5.9 – Registrerade utbyten av övergångkonstruktion på broar med ett nybyggnadsår från och med 1977. 

Övergångskonstruktionstyp 

Antal 
registrerade 
broar med 
överg.k.typ 

Antal 
registrerade 

utbyten 

Andel av 
broar med 
registrerat 

utbyte 

Genomsnittstid 
innan åtgärd 

SD för 
tid 

innan 
åtgärd 

Mageba, flera tätprofiler 3 1 33% 30  

Maurer, en tätprofil, 218 19 9% 18 9 

Maurer, flera tätprofiler 158 9 6% 26 4 

Maurer, flera tätprofiler, 
bullerdämpad 

9 1 11% 22  

Recrido, flera tätprofiler 6 3 50% 23 7 

Tensalastic, en tätprofil 42 1 2% 28  

Tensalastic, flera tätprofiler 49 4 8% 22 8 

Totalsumma 485 38 8% 21 8 
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När nybyggnadsåret begränsas från och med år 1977 ger regressionsanalysen ett starkare samband 

mellan övergångskonstruktionens livslängd och lastbilsintensitet. Figur 5.19 påvisar högst korrelation 

hittills, korrelationen baseras däremot endast på 38 utbyten. Ett relativt tydligt samband har 

identifierats även om spridningen fortfarande är stor och resultaten bör uppdateras allt eftersom fler 

utbyten utförs i framtiden för att stärka validiteten. Eftersom analysen endast baseras på en sådan 

restriktiv mängd datapunkter får dubbelregistreringar, vilket troligtvis innebär utbyte av två olika 

övergångskonstruktionstyper på en och samma bro eller utbyte på två skilda broar men inom samma 

anläggning (liknande förutsättningar) ett stort utslag på resultatet. 
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Figur 5.18 - Sambandet mellan aktivitet utbyte av övergångskonstruktion och ÅDT fordon för broar byggda 1977 och nyare. 
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Figur 5.19 - Sambandet mellan aktivitet utbyte av övergångskonstruktion och ÅDT lastbil för broar byggda 1977 och nyare. 
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Som referens till hittills påvisat resultat, hade nybyggnadsåret reducerats från och med 1987 inneburit 

att 344 broar återstår och endast 12 registrerade utbyten. Medelåldern för utbytena är 12 år. Som  

tidigare nämnts var 1987 det år då ett nytt inspektionssystem infördes och samtidigt som man började 

utföra enkla registreringar. 

5.3.1.2 Utbyte av tätprofil 

Utbyte av tätprofil var den aktivitet som efter utbyte av övergångskonstruktion hade fått flest 

registreringar. På grund av att den separata analysen utförd på Maurer med en tätprofil inte påvisat ett 

starkare samband än motsvarande analys för samtliga fogtyper kommer tätprofilen att endast 

undersökas för samtliga fogtyper. Maurer är trots det den fog som står för störst del av påvisat resultat. 

Sambandet mellan årsdygnstrafik och utbyte av tätprofil redovisas i figur 5.20–5.23. 
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Figur 5.20 – Sambandet mellan aktivitet utbyte av tätprofil och ÅDT fordon. 
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Figur 5.21 – Sambandet mellan aktivitet utbyte av tätprofil och ÅDT lastbil. 
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Även för tätprofilen verkar ett samband finnas mellan utbyte och årsdygnstrafik, spridningen är dock 

mycket stor. Att utföra samma begränsning som tidigare, det vill säga att endast utvärdera broar byggda 

från och med 1977, resulterar i 30 registrerade utbyten och påvisade inget klart samband. 
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Figur 5.22 – Sambandet mellan aktivitet utbyte av tätprofil och ÅDT fordonför broar med ÅDT under 18 000. 
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Figur 5.23 – Sambandet mellan aktivitet utbyte av tätprofil och ÅDT lastbil för broar med ÅDT lastbil under 2000. 
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5.3.2 Klimatzon 

Sverige är ett land med relativt stora klimatskillnader, därför delar 

Trafikverket upp Sverige i sex separata klimatzoner. Klimatzonen 

beskriver områdets klimatmässiga påverkan (havsklorider, fuktighet 

och temperatur) på brokonstruktioner (Eriksson, 1999). En 

fullständig beskrivning av de fysiska gränserna mellan klimatzonerna 

finns i publikationen Brotermet i VDB – Klimatzon. I BaTMan 

kopplas varje brokonstruktion ihop med en klimatzon. 

Nedbrytningen av konstruktioner på grund av dess miljö är en 

komplex fråga mellan materialegenskapers interaktion med klimatet. 

Klimatets påverkan kan delas upp i tre kategorier; fysisk, kemisk och 

korrosion av armering (ETSI, 2013). Den fysiska nedbrytningen 

relateras huvudsakligen till antalet frostcykler och saltningsmängd. 

Därför antas att den största fysiska nedbrytningen är i de mellersta 

delarna av Sverige eftersom antalet frostcykler beräknas vara som 

störst. Kemisk nedbrytning beror till stor grad av fuktighet, vägsalt 

och temperatur. I verkligheten sker däremot nedbrytningen genom 

en kombination mellan användningsrelaterade faktorer och 

miljömässiga vilket försvårar studierna av klimatzonens påverkan.  

Tabell 5.10 och 5.11 redovisar aktivitet utbyte av 

övergångskonstruktion respektive tätprofil uppdelat efter klimatzon. 

 

 

Tabell 5.10 – Brobestånd samt registrerade utbyten av övergångskonstruktion uppdelat efter klimatzon. 

Klimatzon 
Antal 
broar 

Andel 
av 

totalt 
antal 
broar 

Antal 
registrerade 

utbyten 

Andelen 
utbytta 
överg.k. 

Genomsnittstid 
innan åtgärd 

SD för 
tid 

innan 
åtgärd 

MedelÅDT 
fordon för 

utbyten 

Bro zon 1 24 2% 6 22% 40 9 5 068 

Bro zon 2 38 4% 15 33% 29 6 6 330 

Bro zon 3 14 1% 5 29% 36 11 6 159 

Bro zon 4 356 36% 183 45% 30 9 19 195 

Bro zon 5 300 30% 81 25% 32 11 6 903 

Bro zon 6 261 26% 76 26% 39 11 2 131 

Totalsumma 993 100% 366 366 33 11 11 994 

 

 

 

 

Figur 5.24 –Sverige delas upp i sex 

klimatzoner (Grönqvist, 2011). 
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Tabell 5.11 - Brobestånd samt registrerade utbyten av tätprofil uppdelat efter klimatzon. 

Klimatzon 
Antal 
broar 

Andel av 
totalt antal 

broar 

Antal 
registrerade 

utbyten 

Genomsnittstid 
innan åtgärd 

SD för 
tid 

innan 
åtgärd 

MedelÅDT 
fordon för 

utbyten 

Bro zon 1 24 2% 3 45 7 9 176 

Bro zon 2 38 4% 3 30 16 13 704 

Bro zon 3 14 1% 3 9 3 4 443 

Bro zon 4 356 36% 29 16 6 22 798 

Bro zon 5 300 30% 44 30 14 6 790 

Bro zon 6 261 26% 25 27 18 4 831 

Totalsumma 993 100% 107 25 15 10 866 

 

På grund av att alla övergångskonstruktioner inte har en tätprofil har inte den procentuella andelen 

beräknats i tabell 5.11. Den allra största delen av brobeståndet är belägen i zon fyra, fem och sex och 

därför kommer dessa zoner att ingå i studien. Zon sex vilket är representativt för norra Sverige ger en 

högre medellivslängd för övergångskonstruktionen än zon fyra och fem. Medellivslängden skiljer 

endast med två år mellan zon fyra och fem trots betydligt högre ÅDT-nivåer i zon fyra, däremot har hela 

45 procent av övergångskonstruktionerna i zon fyra bytts ut. En faktor som kan bidra till den relativt 

lilla skillnaden är antalet frostcykler som är flest i mellersta Sverige. Notera att årsdygnstrafiken 

generellt är lägre i norra delarna av Sverige och därför stämmer resultaten även väl överens med tidigare 

indikerat samband mellan livslängd och ÅDT. 

Klimatzon fyra har visat sig ge en betydligt lägre livslängd för tätprofilen än zon fem och sex.  I norra 

Sverige saltas endast de allra största trafiklederna samtidigt som antalet frostcykler är lägre jämfört 

med i mellersta Sverige. En förklaring till den förvånansvärt låga genomsnittstiden innan utbyte av 

tätprofil skulle kunna vara vägsaltet. Tätprofilen tar upp det saltvatten som rinner ner i 

övergångskonstruktionen och utsätts därför direkt för saltets starka nedbrytningsmekanismer.  

Däremot är det svårt att relatera den väsentliga skillnaden mellan zon fyra och fem till enbart klimat 

eftersom en mer än tredubblad årsmedeldygnstrafik borde vara en starkt bidragande faktor. Ytterligare 

en påverkande faktor till följd av klimatzon är att zon fyra har en utbredning som innebär en havsluft 

med kloridhalter som kan påverka resistansen hos övergångkonstruktionen och tätprofilen negativt. 

Havsområdena runt Sverige är mycket speciella, på västra sidan råder nästan oceaniska förhållanden, 

det vill säga vatten med hög saltgrad som därefter avtar ju längre norrut man kommer (Vattenportalen, 

2014). Havsområdet med närhet till klimatzon fem består exempelvis till stor grad av sötvatten med en 

betydligt lägre salthalt. Det medför också att under vinterhalvåret håller sig stora delar av Östersjön 

istäckt till skillnad från havet längst den västra sidan. Andra osäkerheter som påverkar livstiden hos 

både tätprofil och övergångskonstruktion är underhåll av entreprenad och noggrannhet hos 

inspektörer. När grus, sand och slam samlas i öppningen mellan randprofiler är det inte lätt att 

undersöka tätprofilens täthet, således blir resultatet av inspektionerna beroende av 

underhållsentreprenadens arbete.  
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5.3.2.1 Kombinerad regressionsanalys 

I följande avsnitt har klimatzonerna kombinerats med årsdygnstrafik och samtliga broar byggda sedan 

1950-talet ingår i underlaget för analysen. Uppdelningen av klimatzoner leder till att åtgärderna 

fördelas och således blir dataunderlaget begränsat. På grund av detta utförs ingen kombinerad analys 

på aktivitet utbyte av tätprofil. Det första diagrammet inkluderar hela spannet av årsdygntrafik, därefter 

reduceras årsdygntrafiken. I det första fallet har trendlinjerna för klimatzon fem och sex prognostiseras 

för högre ÅDT-nivåer. 
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Figur 5.24 – Sambandet mellan aktivitet utbyte av övergångskonstruktion och ÅDT fordon samt klimatzon. 
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Figur 5.25 - Sambandet mellan aktivitet utbyte av övergångskonstruktion och ÅDT fordon samt klimatzon för broar med ÅDT 

under 18 000. 
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Figur 5.26 - Sambandet mellan aktivitet utbyte av övergångskonstruktion och ÅDT lastbil samt klimatzon. 
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Figur 5.27 - Sambandet mellan aktivitet utbyte av övergångskonstruktion och ÅDT lastbil samt klimatzon för broar med ÅDT 

lastbil under 800. 
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Resultaten med begränsad årsdygnstrafik visar att klimatzon fyra verkar vara den värsta klimatzonen 

följt av zon fem. Från figur 5.27 går att utläsa att utbyten sker ungefär fem år tidigare i zon fyra än i zon 

sex. Eftersom broar med högre årsdygnstrafik främst förekommer i klimatzon fyra har trendlinjerna 

prognostiserats för zon fem och sex och således visualiseras ett missvisande resultat i diagram 5.24 och 

5.26. Att klimatzon sex skulle vara den zon där övergångskonstruktionen påvisar en längre livslängd vid 

låg ÅDT för att sedan vid högre ÅDT bli den zon som representeras med längst livslängd är mindre 

troligt. Korrelationsnivån är dessutom betydligt högre för resultaten med begränsad årsdygnstrafik. Att 

klimatzon fyra med vägsalt och närhet till havsvatten med högre salthalter än klimatzon fem påvisar 

den lägsta livslängden för övergångskonstruktionen kommer inte som en överraskning. Resultaten 

visar på att övergångskonstruktioner klarar sig generellt bättre i klimatzon sex där vägarna normalt sätt 

hålls snötäckta över vinterhalvåret. 

5.3.3 Multipel linjär regression 

En multipel linjär regression beskriver korrelationen mellan en beroende variabel (𝑦𝑖) och flera 

oberoende variabler (𝑥𝑖) med hjälp av koefficienter 𝛽𝑖 och en felterm (𝜀𝑖). Standardfunktionen för tre 

oberoende variabler uttrycks: 

𝑦 = 𝛽0 + 𝛽1 ∗ 𝑥1 + 𝛽2 ∗ 𝑥2 + 𝛽3 ∗ 𝑥3 + 𝜀      (7) 

En multipel linjär regressionsanalys har använts för att förutspå hur övergångskonstruktionens 

livslängd beror på samtliga oberoende variabler, det vill säga ÅDT fordon, ÅDT lastbil samt klimatzon. 

Det regressionsanalysen syftar till är att uppskatta värdet av koefficienterna. På så sätt erhålls en 

ekvation som uppskattar livslängden hos övergångskonstruktionen efter att användaren angett 

representativa värden för de oberoende variablerna. 

Klimatzonen översätts till parametrar från 0,9 till 1,1 för att ge en representativ bild av klimatzonens 

påverkan på övergångskonstruktionens livslängd. Som tidigare indikerats i studien är klimatzon fyra 

den zon som anses ha övervägande negativ effekt på övergångskonstruktionens livslängd. Klimatzon 

fem kan ses som neutral medan klimatzon sex är den zon som övergångskonstruktionen generellt 

påvisat en förlängd livslängd inom. Klimatzon fyra översätts därför till parameter 1,1, zon fem till 1,0 

och zon sex till 0,9. Antalet fordon har i den multi-linjära ekvationen lämnats som den är, det vill säga 

den anges i antal. Däremot har ÅDT lastbil beskrivits som andelen av totalt antal fordon som passerar 

bron. 

Som tidigare analyser visat är dataunderlaget bristfälligt vid högre ÅDT-nivåer, därför har analysen 

utförts för en årsdygnstrafik upp till 16 000 fordon. Efter utförd multipel linjär regressionsanalys för 

övergångskonstruktionens livslängd (𝐿) erhölls följande ekvation: 

𝐿 = 82,9 −  (7,76 ∙ 10−4)𝑥𝐹 − 0,714𝑥𝐿 − 37,1𝑥𝐾      (8) 

Där: 

 𝑥𝐹  är årsdygnstrafiken [fordon/dygn], 

 𝑥𝐿 är procentuella andelen lastbilar av total ÅDT [%] och 

𝑥𝐾  är ett parametervärde för klimatzon, för zon 4 anges 1,1, för zon 5 anges 1,0 och för zon 

6 anges 0,9. 
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Sambandet mellan övergångskonstruktionens livslängd och de oberoende variablerna beskrivs av 

värdet på R-kvadrat. Värdet kan översättas till att 35,8 procent av variationen i den beroende variabeln 

kan förklaras av de oberoende variablerna. Det här är något som är väldigt viktigt att ha i åtanke vid 

användning av modellen och förklaras av den stora spridningen av livstid som tidigare analyser visat. 

Modellen ger ett standardfel på 9,3 år. 

Tabell 5.12 – Sammanfattande regressionsstatistik för den multi linjära analysen. Extra intressant är värden för R-kvadrat och 

standardfel. 

Regressionsstatistik 

Multipel-R 0,598 

R-kvadrat 0,358 

Justerad R-kvadrat 0,350 

Standardfel 9,266 

Observationer 257 

 

Ett väldigt lågt p-värde erhölls, värdet är långt under standardgränsvärdet på 0,05 vilket tyder på att 

modellen är statistiskt signifikant, det vill säga de oberoende variablerna påverkar 

övergångskonstruktionens livslängd. Även de enstaka koefficienterna har ett väldigt lågt p-värde vilket 

tyder på att alla är statistiskt signifikanta. Koefficienterna anger hur stor förändring respektive faktor 

har på övergångskonstruktionens livslängd. Nedre respektive övre 95%-värdet anger med 95 procents 

säkerhet det spann av värden som koefficienterna befinner sig inom. 

Tabell 5.13 – I tabellen visas resultatet från variansanalysen av utförd multi linjär regression. 

 

Som exempel ger modellen för en övergångskonstruktion placerad i klimatzon fyra med en ÅDT på 

7 000 fordon per dygn samt 8 procent lastbilar en livslängd på 31 år. 

Ytterligare en multipel linjär regressionsanalys utfördes. Denna gång inkludades däremot inte 

klimatzonen som en separat oberoende variabel. Således undersöktes övergångskonstruktionens 

livslängd beroende på ÅDT fordon och andel lastbilar. En första analys utfördes för samtliga 

förstagångsregistrerade utbyten, den andra begränsades till en årsdygnstrafik under 16 000 fordon. 

Den begränsade analysen gav ett R-kvadrat på 0,27 att jämföra med första försöket som gav värdet 0,15. 

Figur 5.28 visar ett ytdiagram som representerar resultatet av den multi-linjära analysen med två 

ANOVA 

 fg KvS MKv F p-värde för F 

Regression 3 12 104,70 4 034,90 46,99 3,57E-24 

Residual 253 21 724,22 85,87   

Totalt 256 33 828,92    

 

 Koefficienter Standardfel t-kvot p-värde Nedre 95% Övre 95% 

Konstant 82,882084 7,97 10,40 2,53E-21 67,18784 98,57633 

ÅDT fordon -0,000776 0,00 -5,53 7,86E-08 -0,00105 -0,00050 

Andel lastbil -0,714479 0,11 -6,50 4,16E-10 -0,93083 -0,49813 

Klimatzon -37,092328 7,84 -4,73 3,68E-06 -52,52581 -21,65885 
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oberoende variabler. Eftersom analysen som innefattar samtliga utbyten (ej begränsad ÅDT) ger en 

betydligt lägre korrelationsnivå har ytdiagramet bifogats i appendix A. 

Figuren visar som tidigare indikerats att lastbilar verkar ha en betydande påverkan på 

övergångskonstruktionens livstid. Viktigt att ha i åtanke vid beaktan av resultaten från de multipel- 

linjära regressionsanalyserna är att värdet på R-kvadrat är relativt lågt. Således finns en bristfällig 

pålitlighet vilket leder till att modellerna inte bör användas som några nedbrytningsmodeller. 

Det är välkänt att övergångskonstruktionen är den konstruktionsdel som utsätts för de allra största 

lasterna från passerande fordon. Lastspridning från fordon sprids normalt ut över asfalten, betongen 

och andra sekundära balkar innan kraften når ner till huvudbärande balkar. Vid 

övergångskonstruktioner måste tvärtom konstruktionens komponenter direkt ta upp all last (Crocetti 

& Edlund, 2003). Resultaten från analyserna visar att årsdygnstrafiken verkar vara en faktor med stor 

påverkan på övergångskonstruktionens livstid. Lastbilstrafiken indikerar generellt ett starkare 

samband vilket som tidigare nämnt stämmer bra överens med att tyngre fordon avger större krafter och 

vibrationer som övergångskonstruktionen absorberar. Klimatzonen är svårundersökt i och med att 

slitaget från användare inte kan exkluderas från undersökningarna på ett distinktare sätt än vad som 

tydliggjorts i de kombinerade regressionsanalyserna. De kombinerade regressionsanalyserna påvisade 

att skillnader finns mellan övergångskonstruktionens respektive tätprofilens livslängd beroende på 

klimatzon där klimatet i zon fyra visade sig vara värst för konstruktionsdelen och dess komponenter. 

Förklaringen härleds till vägsaltet och salthaltigt havsvatten längst med västkusten. I klimatzonen döljs 

dock ett komplext samspel mellan flertalet faktorer som kan bidra till nedbrytningen. Osäkerheter i det 

statistiska dataunderlaget och det faktum att utbyten emellanåt sker av annan anledning än att 

konstruktionsdelen nått slutet på sin tekniska livstid är två betydande faktorer som har en påverkan på 

samtliga resultat. Tydligare samband finns vid ytterligare begränsning av nybyggnadsår vilket troligtvis 

även innebär att resultaten grundas på en pålitligare data, däremot sjunker dataunderlaget och 

slumpartade orsaker får en större påverkan på resultatet. 
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Figur 5.28 – Sambandet mellan aktivitet utbyte av övergångskonstruktion och ÅDT fordon samt andelen lastbilar. 
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5.4 Överlevnadsanalys (Survival Analysis) 

Överlevnadsanalyser används inom statistiken för att behandla tiden som fortlöper innan en händelse 

inträffar.  Metoden har använts inom sjuk- och hälsovårdsbranschen för att till exempel undersöka 

livslängden på patienter utifrån insamlad information som exempelvis rökning, motionsvanor et cetera 

(Lind, 2014). Den beroende variabeln i överlevnadsanalysen är sammansatt av två delar: den första 

delen är tiden innan händelsen inträffar och den andra är händelsens status som registrerar om 

händelsen är av intresse eller inte (Despa, 2016).  

En frekvent använd metod är Kaplan-Meier metoden, metoden kommer i studien att appliceras på 

övergångskonstruktionen respektive tätprofilen, det vill säga de beroende variablerna. Sannolikheten 

att den beroende variabeln är vid liv (𝑆) vid tidpunkt 𝑡 ges av: 

𝑆(𝑡𝑗) = 𝑆(𝑡𝑗−1) (1 −
𝑑𝑗

𝑛𝑗

)      (9) 

Där: 

 𝑛 är antalet som är vid liv (verksamma) omedelbart före tidpunkt 𝑡 och 

 𝑑 antalet dödsfall (utbyten) vid tidpunkt 𝑡. 

Överlevnadsanalysen kommer att behandla de oberoende faktorerna ÅDT fordon samt klimatzon. ÅDT 

lastbil exkluderas i överlevnadsanalysen till skillnad från regressionsanalyserna eftersom som tidigare 

indikerats är korrelationen mellan ÅDT fordon samt ÅDT lastbil mycket hög. Av denna anledning 

kommer nedbrytningen relaterat till användare att enbart representeras av ÅDT fordon. Analyserna 

redovisas i så kallade Kepler-diagram med sannolikhet för överlevnad 𝑆 på vertikala axeln och tidpunkt 

𝑡 på horisontella axeln. Tidsskalan som används är antal år. 

För överlevnadsanalysen delas årsdygnstrafiken in i tre separata grupper. Indelning har skett i åtanke 

med att få en jämn fördelning av registreringar. Samma gränsvärden har även använts inom 

Trafikverket vid indelning av årsdygnstrafik. 

Tabell 5.14 – Gruppindelning av årsdygnstrafik för överlevnadstest enligt Kaplan-Meier metoden. 

Grupp ÅDT fordon 

1 0 < Å𝐷𝑇 ≤ 2 000 

2 2 000 < Å𝐷𝑇 ≤ 8 000 

3 ÅDT > 8 000 

 

Överlevnadsmetoden kommer först att utföras på endast åtgärdade övergångskonstruktioner 

respektive tätprofiler. Därefter kommer analysen utföras på samtliga övergångskonstruktioner, det vill 

säga även på de som inte har en registrerad åtgärd. Varje unik fogtyp per konstruktionsnummer 

kommer att ingå i studieunderlaget, det vill säga en bro med två olika fogtyper ger två registreringar. 

Den första analysen som endast studerar åtgärdade fogar respektive profiler, ger troligtvis en sämre 

bild av objektet än dess verkliga livslängd eftersom endast utbytta objekt studeras. Den andra ger 

däremot en sannolikhet som kan ge en för positiv bild. Ytterligare en analys utförs på broar med ett 

nybyggnadsår mellan 1965-1969 vilket var det femårsspann med flest nybyggda brokonstruktioner som 

tidigare redovisats i början på kapitel 5. Från överlevnadsanalyserna kommer ett medianvärde och den 

95-procentiga överlevnadsproportionen att avläsas och sammanställas. Den 95-procentiga 
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överlevnadsproportionen, det vill säga det värde som 95 procent av övergångskonstruktionerna 

respektive tätprofilerna uppnår kallas även för den karakteristiska livslängden (Mattsson, 2008). 

5.4.1 Årsdygnstrafik (ÅDT) 

5.4.1.1 Övergångkonstruktionens överlevnadschans 

Nedanför redovisas fordonsgruppernas påverkan på övergångskonstruktionens överlevnadschans. 
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Figur 5.29 - Överlevnadsanalys på aktivitet utbyte av övergångskonstruktion, inkluderar alla utbytta övergångskonstruktioner. 
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Figur 5.30 - Överlevnadsanalys på aktivitet utbyte av övergångskonstruktion, inkluderar samtliga övergångskonstruktioner. 



DATAANALYS AV ÖVERGÅNGSKONSTRUKTIONER 

 

76 

 

Tabell 5.15 – Kumulativ överlevnadsproportion för utbyte av övergångskonstruktion. 

*Värden baseras på figur 5.29. **Värden baseras på figur 5.30. 

Grupp (ÅDT fordon) Min (𝝆 = 𝟎. 𝟗𝟓)* Median (𝝆 = 𝟎. 𝟓)* Min (𝝆 = 𝟎. 𝟗𝟓)** Median (𝝆 = 𝟎. 𝟓)** 

1 24 37 28 - 

2 13 27 23 - 

3 15 27 18 37 

 

Övergångkonstruktionerna i grupp två och tre byts ut tidigare än i grupp ett som är den grupp med lägst 

ÅDT. Överlevnadsanalysen för grupp två och tre gav snarlika resultat. Grupp två gav till och med lägst 

minimumvärde (𝜌 = 0.95) på 13 år. Både för grupp två och tre kunde ett medianvärde på 27 år avläsas 

till skillnad från grupp ett som gav ett medianvärde på 37 år.  

Nästa analys utfördes på broar byggda 1965-1969, broarna är därmed 46-50 år gamla. 

Tabell 5.16 - Kumulativ överlevnadsproportion för utbyte av övergångskonstruktion, värden baseras på figur 5.31. 

Grupp (ÅDT fordon) Min (𝝆 = 𝟎. 𝟗𝟓) Median (𝝆 = 𝟎. 𝟓) 

1 22 36 

2 24 29 

3 22 30 

 

När nybyggnadsåret reduceras till 1965-1969 ges ett resultat som är likt det tidigare erhållna resultatet 

när samtliga utbytta övergångskonstruktioner studerats. Minimumvärdet samt medianvärdet har ökat 

jämfört med tidigare analys. ÅDT-grupperingen gav i detta fall en ojämnare fördelning än tidigare där 

grupp tre erhöll ungefär dubbelt så många registreringar jämfört med grupp ett och två. Återigen 

indikerar resultatet att överlevnadschansen är bäst för grupp ett och att grupp två och tre har en snarlik 

överlevnadschans. 
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Figur 5.31 - Överlevnadsanalys på aktivitet utbyte av övergångskonstruktion, inkluderar samtliga övergångskonstruktioner.  
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5.4.1.2 Tätprofilens överlevnadschans 

Nedan följer överlevnadsanalyser på aktivitet utbyte av tätprofil. Endast Kepler-diagram på utbytta 

tätprofiler har inkluderats i rapporten. En analys baserad på samtliga övergångkonstruktioner skulle ge 

en missvisande bild då alla övergångskonstruktioner i den studerande mängden inte har en utbytbar 

tätprofil. Därför har resterande diagram bifogats i appendix A. 

Tabell 5.17 - Kumulativ överlevnadsproportion för utbyte av tätprofil, värden baseras på figur 5.32. 

Grupp (ÅDT fordon) Min (𝝆 = 𝟎. 𝟗𝟓) Median (𝝆 = 𝟎. 𝟓) 

1 8 32 

2 7 19 

3 6 17 

 

Grupp tre med högst årsdygnstrafik indikerar generellt en lägre överlevnadschans medan grupp ett 

med lägst fordonsintensitet påvisar högst överlevnadschans. De registrerade utbytena i grupp två ger 

en trendlinje som påvisat sämst överlevnadschans vid lägre åldersnivåer för att sedan falla in mellan 

trendlinjen för grupp ett respektive tre. Överlevnadsanalysen visar att ett samband mellan faktorn 

ÅDT fordon och tätprofilens överlevnadschans verkar finnas. 
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Figur 5.32 – Överlevnadsanalys på aktivitet utbyte av tätprofil, inkluderar alla utbytta tätprofiler. 
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5.4.2 Klimatzon 

5.4.2.1 Övergångkonstruktionens överlevnadschans 

Under följande avsnitt redovisas klimatzonens effekt på övergångskonstruktionens överlevnadschans. 
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Figur 5.33 - Överlevnadsanalys på aktivitet utbyte av övergångskonstruktion, inkluderar alla utbytta övergångskonstruktioner. 
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Figur 5.34 - Överlevnadsanalys på aktivitet utbyte av övergångskonstruktion, inkluderar samtliga övergångskonstruktioner. 
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Tabell 5.18 – Kumulativ överlevnadsproportion för utbyte av övergångskonstruktion. 

*Värden baseras på figur 5.33. **Värden baseras på figur 5.34. 

Klimatzon Min (𝝆 = 𝟎. 𝟗𝟓)* Median (𝝆 = 𝟎. 𝟓)* Min (𝝆 = 𝟎. 𝟗𝟓)** Median (𝝆 = 𝟎. 𝟓)** 

4 15 27 20 44 

5 15 30 21 - 

6 24 37 27 - 

 

Från Kepler-diagrammen går att utläsa att zon fyra är den zon som påvisar ett tidigare utbyte än zon 

fem och sex. Andra värst för övergångskonstruktionens livstid är klimatzon fem. Zon fyra är 

klimatzonen med absolut högst årsdygnstrafik och således är det logiskt att zonen även påvisar lägst 

medianvärde. Det finns flera faktorer som bidrar till skillnaderna mellan klimatzon och utbyte av 

övergångskonstruktion. Som tidigare nämnts är årsdygnstrafiken generellt betydligt lägre i de norra 

delarna av landet, det vill säga i klimatzon sex. Därtill saltas endast de största trafiklederna till 

skillnad från zon fem och sex där vägsaltet används betydligt flitigare. En annan faktor som kan bidra 

till skillnaden mellan klimatzonerna är frostcykler, där zon fem anses vara värst, således kan denna 

faktor bidra till att minska skillnaderna mellan zon fyra och fem trots stor differens i 

medeltrafikintensitet. Att klimatzon sex är den zon där övergångskonstruktionen klarat sig bäst 

kommer därför inte som någon överraskning på grund av en generellt tunnare trafikintensitet samt 

den minimerade användningen av vägsalt. 

 Ytterligare en analys utfördes för klimatzoner på broar byggda 1965-1969. 
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Figur 5.35 - Överlevnadsanalys på aktivitet utbyte av övergångskonstruktion, inkluderar samtliga övergångskonstruktioner. 
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Tabell 5.19 - Kumulativ överlevnadsproportion för utbyte av övergångskonstruktion, värden baseras på figur 5.35. 

Klimatzon Min (𝝆 = 𝟎. 𝟗𝟓) Median (𝝆 = 𝟎. 𝟓) 

4 23 30 

5 20 30 

6 24 - 

 

Analysen visar återigen att övergångkonstruktionen klarar sig bättre i klimatzon sex. Det är även en stor 

del av övergångkonstruktionerna som ännu inte nått slutet på sin livslängd efter 46-50 år då cirka 60 

procent av fogarna ännu inte bytts ut. Analysen visar på en betydligt lägre överlevnadschans för zon 

fyra och fem, båda med ett medianvärde på 30 år. 

5.4.2.2 Tätprofilens överlevnadschans 

Nedanför redovisas klimatzonens inverkan på tätprofilens överlevnadschans. Av samma skäl som 

tidigare indikerats har endast ett Kepler-diagram inkluderats i rapporten och det baseras enbart på 

utbytta tätprofiler. 

Tabell 5.20 - Kumulativ överlevnadsproportion för utbyte av tätprofil, värden baseras på figur 5.36. 

Klimatzon Min (𝝆 = 𝟎. 𝟗𝟓) Median (𝝆 = 𝟎. 𝟓) 

4 6 16 

5 9 29 

6 6 23 

 

Överlevnadsanalysen gav ett utmärkande resultat för klimatzon fyra som likt regressionsanalysen 

påvisar ett tidigare utbyte av tätprofil gentemot resterande zoner. Likt diskussionen vid 

regressionsanalysen bör en cirka tredubblad medelårsdygnstrafik samt vägsalt vara två huvudfaktorer 

till det låga medianvärde som representeras av klimatzon fyra. Tvärtemot analysen på 
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Figur 5.36 - Överlevnadsanalys på aktivitet utbyte av tätprofil, inkluderar alla utbytta tätprofiler. 
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övergångskonstruktionen påvisar klimatzon fem den allra högsta överlevnadschansen med ett 

medianvärde på 29 år. En förklaring till iakttaget resultat är inte entydig. Möjligt är att antalet 

frostcykler påverkar tätprofilen starkare än övergångskonstruktionen i sig. Anmärkningsvärt är att 

antalet utbyten som registrerats för zon fyra och sex är under 30 i antal och således är det statistiska 

underlaget mera begränsat än för zon fem. Flera andra faktorer spelar också indirekt in i klimatzonen 

som skilda inspektörer, underhållsentreprenader, broförvaltare et cetera. 

Från överlevnadsanalyserna framgick att den tredje ÅDT-gruppen, det vill säga den med högst 

trafikintensitet medförde lägre överlevnadschans för övergångskonstruktion samt tätprofil. 

Överlevnadsanalyserna gav övergångskonstruktionen en karakteristisk livslängd mellan 13-28 år och 

ett medianvärde mellan 27-44 år. Inget medianvärde nåddes för fordonsgrupp ett och två samt 

klimatzon fem och sex vid de överlevnadsanalyser som behandlade samtliga övergångskonstruktioner. 

Tätprofilens karakteristiska livslängd mättes upp till 6-9 år och med ett medianvärde på 16-32 år, 

analyser utfördes dock endast på utbytta tätprofiler och på ett betydligt mera begränsat dataunderlag 

än utbyte av övergångskonstruktion. Klimatzonsanalyserna resulterade i att zon fyra generellt var den 

zon som medfört tidigare utbyten och zon sex den zon där övergångkonstruktionen klarat sig längst. 

För tätprofilen var skillnaden stor, klimatzon fyra medförde ett medianvärde på 16 år till skillnad mot 

zon fem vars medianvärde var 29 år. Återigen är dataunderlaget betydligt mera begränsad när det 

kommer till tätprofilen. 

5.4.3 Överlevnadsmodell 

En enkel överlevnadsmodell har skapats baserat på medianvärdet för utbytta övergångskonstruktioner. 

Genom att lägga till siffra 1 för valda variabler adderas medianvärdena för korresponderande faktorer. 

Modellen dividerar sedan för att erhålla ett kombinerat medianvärde för övergångskonstruktionens 

respektive tätprofilens livslängd. Modellen ger på så sätt en jämn viktning mellan användarslitage samt 

klimatpåverkan. 

Tabell 5.21 – Överlevnadsmodell för övergångskonstruktionens och tätprofilens livslängd. I modellen har valda variabler en 

uppskattad livslängd på 27 och 16 år för övergångskonstruktion respektive tätprofil. 

Oberoende variabel Valda variabler (A) 
Övergångskonstruktionens 

livslängd (B) 
Tätprofilens 
livslängd (C) 

G1 ÅDT fordon  37 32 

G2 ÅDT fordon 1 27 19 

G3 ÅDT fordon  27 17 

Klimatzon 4 1 27 16 

Klimatzon 5  30 29 

Klimatzon 6  37 23 

Beräknad livstid  ∑(𝑨𝒊 ∙ 𝑩𝒊)/𝟐 ∑(𝑨𝒊 ∙ 𝑪𝒊)/𝟐 

 

Modellen resulterar i att grupp två och tre fordon med klimatzon fyra ger lägst livslängd på 27 år och 

fordonsgrupp ett med klimatzon sex ger längst livslängd på 37 år. För tätprofilen ger fordonsgrupp tre 

och klimatzon fyra lägst livslängd på 16 år medan grupp ett fordon samt klimatzon fem ger längst 

livslängd på 30 år. 
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5.5 Rekommenderade livscykelplaner 

Utbyte av övergångskonstruktion respektive tätprofil visade sig vara de vanligaste åtgärderna på 

övergångskonstruktioner och i genomsnitt utförs aktiviteterna 33 respektive 25 år efter nybyggnad. 

Regressionsanalyserna visade på ett samband mellan årsdygnstrafik och livslängd hos 

övergångskonstruktion, sambandet var starkare för övergångskonstruktionen än tätprofilen. 

Resultaten påvisade även att främst tyngre fordon verkar utgöra en stor del av nedbrytningen på 

övergångskonstruktionen. Klimatzonsanalyserna visade att klimatzon fyra medförde generellt ett 

tidigare utbyte av övergångskonstruktion medan klimatzon sex associerades med en längre livslängd. 

Utmärkande kort livslängd identifierades för tätprofilen i klimatzon fyra. Resultaten från klimatzonen 

gick däremot hand i hand med resultaten från årsdygnstrafiken eftersom zon fyra är den zon med 

generellt högst trafikintensitet. Med en kombinerad regressionsanalys kunde både årsdygnstrafik och 

klimatzon behandlas parallellt men en ojämn fördelning av registreringar mellan zonerna krävde 

prognostisering av resultat för högre ÅDT-nivåer. Vid lägre nivåer fanns en jämnare spridning mellan 

zonerna och klimatzon fyra visade sig vara värst, övergångskonstruktionen har en cirka fem år kortare 

livslängd vid samma årsdygnstrafik än vid klimatzon sex. 

Överlevnadsanalyserna visade att en högre årsdygnstrafik vilket även kan associeras med klimatzon 

fyra ger en lägre överlevnadschans. Indelningen av årsdygnstrafiken baserades på att få en så jämn 

fördelning av registrerade åtgärder som möjligt mellan grupperna, men resultaten var ofta snarlika 

mellan grupp två och tre som var de två grupper med högre årsdygnstrafik. En klarare skillnad kunde 

utläsas mellan grupperna på de analyser som behandlade all data, det vill säga även 

övergångskonstruktioner utan registrerad åtgärd. Även för överlevnadsanalyserna utförda på 

tätprofilen kunde ett samband identifieras mellan överlevnadschans och de oberoende variablerna. 

Kepler-diagrammen för tätprofilen baseras däremot på en betydligt restriktivare mängd data. Det är 

svårt att dra någon konkret slutsats mellan överlevnadschans och klimatzon då årsdygnstrafiken verkar 

vara en starkt påverkande faktor som inte kan urskiljas. Klimatzonen är således svårbehandlad i och 

med att skilda zoner även influeras av flertalet faktorer utöver årsdygnstrafiken som även de inte har 

med klimatet att göra. Skilda klimatzoner innebär till exempel även skilda broförvaltare, 

inspektörsgrupper, underhållsentreprenader och inte minst en ekonomiskt skild budgetförutsättning.  

Det är möjligt att rekommendera flertalet livscykelplaner men med så pass många okända faktorer som 

påverkar resultatet bakom klimatzonsanalyserna gör det svårt att inkludera klimatzonen i 

rekommendation av livscykelplan. Framtiden i sig är osäker och en väldigt detaljerad uppdelning av 

livscykelplaner behöver därför nödvändigtvis inte vara mera rätt än en grövre. Mellan årsdygnstrafiken 

och övergångskonstruktionens livslängd identifierades den allra största korrelationen och därför finns 

skäl till en uppdelning av livscykelplaner beroende på årsdygnstrafik. Troligt är att tätprofilen behöver 

bytas ut innan ett utbyte av hela övergångskonstruktionen sker, men även andra kompletterande 

åtgärder kan förekomma som fastsättning av täckplatta eller svetsning av randprofil. 

Med utgång från indelningen av årsdygnstrafik som användes för överlevnadsanalyserna har tre 

rekommenderade livscykelplaner föreslagits. Viktigt att ha i åtanke vid rekommendation av 

livscykelplan är att regressionsanalyserna och en del av överlevnadsanalyserna endast bygger på 

åtgärdade övergångskonstruktioner respektive tätprofiler. Livscykelplanerna baseras främst på 

resultatet från analyserna men med kombination av realistisk åtanke, exempelvis att det är mindre 

troligt att man byter ut en övergångskonstruktion på grund av bristfällig komfort om bron ska rivas 

inom 10 år. På ett liknande sätt kan man tänka sig att man accepterar ett delvist läckage sista åren innan 

utbyte av övergångskonstruktion eller rivning av bro. Andra viktiga faktorer är osäkerheterna som 

infinner sig i dataunderlaget och det faktum att otäta konstruktioner i flera fall kan ha ersatts tidigare 

på grund av normförändring till täta konstruktioner. Slutligen har rekommendationerna skett i åtanke 

med den tekniska utvecklingen vilket betyder att dagens fogar troligtvis har en reducerad 

nedbrytningshastighet gentemot en betydande del av fogarna som analyserna utförts på. Den tekniska 

livslängden som livscykelplanerna baseras på är 120 år. De rekommenderade åtgärderna har delats upp 
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i en huvudaktivitet och en kompletterande aktivitet. Huvudaktiviteten syftar på utbyte av 

övergångskonstruktion och den kompletterande aktiviteten syftar på utbyte av tätprofil och/eller annat 

kompletterande arbete. 

Livscykelplan lågtrafikerad bro representerar fordonsgrupp ett vilket främst anknyts med klimatzon 

sex samt högre rankade vägtyper. Inom grupp ett ingår broar med en trafikintensitet upp till och med 

2000 fordon per dag. De flesta broar i grupp ett har en vägbanebredd som är representativ för ett till 

två körfält även om några broar registrerats med tre körfält. Regressionsanalyserna ger en livslängd på 

35-40 år, från överlevnadsanalyserna går att utläsa ett medianvärde på cirka 35 år. 

Överlevnadsanalyserna gav vid lägre överlevnadschans värden upp emot 50-60 år. Eftersom 

livscykelplanerna baseras på en livslängd på 120 år anses det vara anpassbart att rekommendera ett 

utbyte per brolivslängd. Därför rekommenderas med hög sannolikhet ett utbyte efter 60 år. 

Rekommendationen bygger även på att man byter tätprofilen och/eller utför en komplettering 30 år 

efter att bron öppnats för trafik. 

Livscykelplan medeltrafikerad bro representerar fordonsgrupp två och är vanlig för större broar med 

tre till fyra körfält samt vägtyp ett till tre. För denna livscykelplan är det förnuftigt att utgå från 

snittvärdena, men med åtanke att dessa endast baseras på utbytta övergångskonstruktioner och 

tätprofiler. Snittvärdet var 33 år för utbyte av övergångskonstruktion och 25 år för utbyte av tätprofil. 

Baserat på analyserna och genomsnittsvärdena anses ett tätprofilsutbyte och/eller kompletterande 

åtgärd 20 år efter nybyggnad följt av ett komplett fogbyte 40 år efter nybyggnad troligt. Det bedöms 

vara relativt hög sannolikhet för två utbyten per brolivslängd. 

För den tredje och sista livscykelplanen högtrafikerad bro är fyra eller fler körfält vanligt och 

dominerande andelen representeras av vägtyp ett och två. Tredje livscykelplanen medför således högst 

livscykelkostnader och med chans för tre utbyten av övergångskonstruktion under brons livstid. En 

rimlig spridning längst med brons antagna livslängd på 120 år är därför att konstruktionen byts ut var 

30:e år med 50 procents chans, värdet är representativt för flera överlevnadsanalyser. Tätprofilen 

och/eller annan kompletterande åtgärd rekommenderas att utföras vart 15:e år. 

På nästa sida summeras de rekommenderade livscykelplanerna som uppmanas att nyttjas vid 

livscykelkostnadsanalyser för stål- och betongbroar avsedda för vägtrafik. 
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Rekommenderade livscykelplaner för övergångskonstruktioner

Plan 1 -
Lågtrafikerad bro*

Plan 2 -
Medeltrafikerad bro**

Plan 3 -
Högtrafikerad bro***

 

Huvudaktivitet 

Utbyte av 

övergångskonstruktion 

Utförs år 60 efter nybyggnad – 

90% chans 

 

Kompletterande aktivitet 

 Utbyte av tätprofil och/eller 

annan kompletterande åtgärd 

Utförs år 30 & 90 efter 

nybyggnad – 50% chans 

 

Huvudaktivitet 

Utbyte av 

övergångskonstruktion 

Utförs år 40 & 80 efter 

nybyggnad – 80% chans 

 

Kompletterande aktivitet 

 Utbyte av tätprofil och/eller 

annan kompletterande åtgärd 

Utförs år 20, 60 & 100 efter 

nybyggnad – 50% chans 

 

 

 

 

Huvudaktivitet 

Utbyte av 

övergångskonstruktion 

Utförs år 30, 60 & 90 efter 

nybyggnad – 50% chans 

 

Kompletterande aktivitet 

 Utbyte av tätprofil och/eller 

annan kompletterande åtgärd 

Utförs år 15, 45, 75 & 105 efter 

nybyggnad – 50% chans 

Figur 5.37 – Rekommendera livscykelplaner för övergångskonstruktioner, baseras på en teknisk livslängd på 120 år. 

*Lågtrafikerad bro avser 0 < ÅDT-fordon ≤ 2 000. 

**Medeltrafikerad bro avser 2 000 < ÅDT-fordon ≤ 8 000. 

***Högtrafikerad bro avser 8 000 < ÅDT-fordon ≤ 16 000. 
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5.6 Övergångskonstruktionens livscykelkostnader 

En simpel jämförelsebaserad LCC-kalkyl utfördes för att exemplifiera hur kostnaderna skiljer sig mellan 

de rekommenderade livscykelplanerna. I exemplet har en bro med två körfält antagits. Utöver det antas 

bron ha en övergångskonstruktion vid vardera ende, det vill säga i anslutning mellan brobaneplatta och 

landfäste vid respektive sida. En total övergångskonstruktionslängd på 13,6 meter antas.  

Ett investeringspris erhölls efter samtal med företaget Brolänk som är en leverantör av Maurers 

övergångskonstruktioner och brolager i Sverige. Priset är baserat på Sveriges vanligaste 

övergångskonstruktionstyp Maurer D90B med singulär tätprofil och uppskattas till 6 500 

kronor/meter. I priset ingår endast material, arbetskostnaden bör vara lägre än vid utbyte av 

övergångskonstruktion och därför antas en arbetskostnad på 20 000 kronor/meter. Prisuppgifter för 

utbyte av övergångskonstruktion samt tätprofil hämtades från Trafikverkets publikation A’ prislista för 

broåtgärder år 2015 vilket ger 35 000 kronor/meter respektive 1 800 kronor/meter. Priset är ett 

representativt pris för arbetskraft och material, således exkluderar LCC-kalkylen priser för 

nedstängning av trafikområde et cetera. LCC-kalkylen avser endast ägarkostnader. 

Figur 5.38 redovisar kostnaderna för trafikmyndighet/ägare för respektive livscykelplan beräknat med 

en kalkylränta på 3,5 procent. Samtliga åtgärder ingår i respektive livscykelplan. 

  

0 100 000 200 000 300 000 400 000 500 000 600 000 700 000

Livscykelplan 1

Livscykelplan 2

Livscykelplan 3

Livscykelplan 1 Livscykelplan 2 Livscykelplan 3

Ägarkostnader 431 000 527 000 634 000

Figur 5.38 – Nuvärdeskostnad för trafikmyndighet/ägare beräknad för respektive livscykelplan. Kalkylen baseras på en antagen 

kalkylränta på 3,5 procent och en livslängd på 120 år. 
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6. Innovativa övergångskonstruktioner 

Det finns en uppsjö av tillverkare att välja bland vid val av övergångskonstruktion och beroende på 

rörelsespann är flera liknande alternativ aktuella. Även om övergångskonstruktionerna ofta är lika till 

utseendet kan detaljer skilja de åt. Den relativt hårda konkurrensen medför att varje teknisk lösning 

som innebär ett försprång gentemot konkurrenterna är guld värd. Studien visade på att fogar från 

Maurer används allra flitigast i Sverige, fogarna anses vara pålitliga även fast de är långt ifrån 

underhållsfria. 

6.1 X-Tend 

I aktuellt kapitel kommer fogar från tillverkaren X-Tend att undersökas, X-Tend startades år 2013 i 

Österrike. Övergångskonstruktionerna har sedan 2014 använts längst med rutter i Österrike, Schweiz 

och Nederländerna. All informationen erhölls genom direktkontakt med ansvarig person på X-Tend. 

Tillverkaren erbjuder fyra fogtyper för ett rörelsespann 

mellan 80-240 mm. Enspaltfogen är mycket lik Maurers 

variant med droppnäsformad tätprofil, varianten erbjuds 

med ljudbegränsande plattor. För längre spann erbjuder 

tillverkaren en fingerkonstruktion med en kragformad 

vattenavledande ränna. Tillverkaren erbjuder lösningar 

som är avsedda vid nybyggnation av broar samt för 

ersättning av befintliga konstruktioner. 

 

Figur 6.1 – I dagsläget erbjuds fyra olika alternativ 

beroende på rörelsespann. 

Figur 6.2 – Ritningsbilder på modell 80. 

Figur 6.3 – Ritningsbilder på modell S. 

Figur 6.4 – Ritningsbilder på modell F. 
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Underhåll- och reparationsåtgärder associeras ofta med höga användarkostnader, det är något som X-

Tend anser sig ha haft i åtanke vid utformningen av sina övergångskonstruktioner. X-Tends 

övergångskonstruktioner har på så sätt en viktig egenskap som gör att deras fogar står ut gentemot 

konkurrenterna, nämligen en reducerad arbetstid vid utförande av reparations- och 

underhållsåtgärder. Fogarna har även konstruerats med alpint snöväder i åtanke, något som bör 

medföra produkter som även lämpar sig bra för det nordiska klimatet. 

Fogarna är utformade på ett sätt som innebär att antalet element har reducerats. Mindre element leder 

till enklare underhåll och reparation, på så sätt kan även tid sparas vilket kan översättas till pengar. En 

annan fördel är att chansen för lösa element som kan bidra till sämre komfort, ökade ljudnivåer och 

ökad olyckschans minimeras. Massiva, kontinuerliga stålprofiler ska försäkra en lång livslängd.  

Ett känt problem med många av dagens fogtyper är skruvsystemet. Efter att skruvarna kontinuerligt 

utsätts för vibrationer har de en tendens att antingen gå av eller lossna helt och hållet. Det leder till att 

underhållsentreprenaden blir tvungen att borra bort skruvarna för att kunna lösgöra den översta 

täckplattan. Tillverkarna anger att de löst problemet genom ett patenterat dubbelradigt skruvsystem 

som innebär att krafterna överförs på muttern och således fås en robustare konstruktion med en längre 

livslängd. Enligt tillverkaren ska skruvarna efter rengöring vara enkla att demontera för ett snabbt 

komma åt underliggande element. Själva demonteringen delas upp i 14 simpla steg. Således krävs ingen 

mekanisk åtgärd vid utbyten som exempelvis borrning, svetsning och slipning vilket får en betydande 

påverkan på nedstängningstiden. Ytterligare ska inte korrosionsskyddet skadas som så ofta är fallet vid 

mekaniska åtgärder. Skruvarna är förspända och systemet har en utmattningsresistent design.  

Fingerkonstruktionernas yta är geometriskt utformad för minskat buller, halkrisk och ökad komfort. 

En unik detalj är excenterkammen (push cam) som används för att absorbera horisontella krafter.  

För att försäkra en vattentäthet används en tätprofil (droppnäsa) eller en kragformad ränna. Fogen med 

vattenavledande ränna är konstruerad på ett sätt så att rännan kan bytas ut utan trafikstörning (upp till 

20 meter), processen förutsätter självklart en brodesign som möjliggör utbyte från sidan. 

Sammankopplingen mellan övre fingerplatta och underliggande räfflade stålplatta ska enligt 

tillverkaren garantera en vattentryckresistent konstruktion. Tidsåtgången för utbyte av tätprofil 

specificeras till 30 minuter per timme och fastsättning av övergångskonstruktion till en meter per 

timme. 

X-Tend är ett intresseväckande alternativ och något som Trafikverket och byggentreprenörerna 

säkerligen bör tycka är intressant med tanke på att användarkostnaderna potentiellt kan reduceras. 

Intressant är att tillverkaren lämnar en garantitid på tio år vilket är dubbelt så lång tid jämfört med flera 

konkurrenter. Om X-Tend har lyckats identifiera samt åtgärda de största svagheterna med dagens fogar 

återstår att se då fogarna ännu inte använts länge nog för att frågan ska kunna besvaras med tillräcklig 

praktisk referens. 

Figur 6.5 – X-Tends enkla skruvsystem som enligt tillverkaren medför en betydligt nedkortad nedstängningstid vid åtgärd.  
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6.2 Reducerade användar- och samhällskostnader 

Höga användar- och samhällskostnader är ett problem vid underhåll av övergångskonstruktioner. För 

att illustrera hur mycket kostnaderna kan sänkas med en övergångskonstruktion med reducerad 

tidsåtgång vid utbyte av tätprofil respektive övergångskonstruktion har användarkostnader inklusive 

olyckskostnader beräknats för samtliga livscykelplaner. Information om hur processen går till samt tid 

och omfattning erhölls från Trafikverket och Brolänk. 

Beroende på skadornas omfattning skiljer sig åtgärder avsevärt i både tid och kostnad. När Trafikverket 

beställer utbyte av övergångkonstruktion beställs ett komplett utbyte, det vill säga det inkluderar 

åtgärdande av skadade förankringsbäddar samt brustna förankringsjärn. I det fallet är åtgärden en 

tidskrävande process som innebär att slitbana fräses bort för att sedan bila och avlägsna hela den gamla 

konstruktionen. Därefter kan en ny konstruktion armeras- och gjutas fast, åtgärden inkluderar även en 

tidskrävande härdningsprocess. När väl den nya övergångskonstruktionen är på plats återställs 

tätskiktet och slitbanan. Om den underliggande infästningen däremot är i ett godkänt skick, så räcker 

det ofta med att byta den vertikala delen av randprofilen. I det fallet räcker det med att fräsa bort 

slitlager, avlägsna tätskiktet och därefter kapas randprofilen och en ny vertikal del svetsas fast. Till sist 

återställs tätskiktet och slitlagret. Utbyte av tätprofil är en betydligt enklare process som innebär att 

man avlägsnar det befintliga gummibandet, rengör infästningen och fäster dit en ny tätprofil. 

I exemplet antas en bro med ett körfält i vardera riktning och en total övergångskonstruktionslängd på 

13,6 meter, övergångskonstruktionen är utplacerad i vardera broände. I exemplet antas att 

underliggande förankringsbäddar och förankringsjärn är skadade vid utbyte av övergångskonstruktion. 

Ytterligare antas en total avstängning av bron vilket betyder att arbete kan pågå samtidigt vid bägge 

landfästen. Tidsåtgången för utbyte av övergångskonstruktion uppskattas till 40 dagar. Tidsåtgången 

för utbyte av tätprofil tar för två man runt 1,5 meter per timme, därför antas i exemplet en total 

tidsåtgång på 0,4 dagar. Tidsåtgången reduceras därefter med 20 procent. I tabell 6.1 redovisas 

ingående parametrar för LCC-beräkningen, större delen är hämtad ur FUD-projektet Optimala 

kantbalkssystem (2014). Alla aktiviteter antas infalla för respektive livscykelplan och vardera 

livscykeplan är sammanlänkad med en passande ÅDT-nivå. Andelen lastbilar uppskattas till sju procent 

och beräkningarna är utförda med en antagen kalkylränta på 3,5 procent. Användarkostnaderna 

beräknas per kilometer omväg. Omvägen antas ha en hastighetsbegränsning på 70km/h likt den 

ursprungliga vägen, ytterligare antas en fördubblad olycksgrad. Notera att i praktiken är det vanligt att 

utbytet sker i etapper för att lämna ena körfältet öppet för trafik, men för enkelhetens skull antas en 

komplett nedstängning. 

Tabell 6.1 – Parametrar för beräkning av användarkostnader inklusive olyckskostnader. 

Parameter Symbol Värde Enhet 

Längd på omväg vid arbete 𝑆2 2 km 

Ursprunglig längd på väg 𝑆1 1 km 

Reducerad hastighet vid arbete 𝑣𝑟  70 km/h 

Hastighet under normala 
trafikförhållanden 

𝑣𝑛 70 km/h 

Årsdygnstrafik för LCP 1 ÅDT - Låg 2 000 fordon/dag 

Årsdygnstrafik för LCP 2 ÅDT - Medel 6 000 fordon/dag 

Årsdygnstrafik för LCP 3 ÅDT - Hög 14 000 fordon/dag 

Antal arbetsdagar vid huvudåtgärd 𝑁ℎ 40 dag 
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Antal arbetsdagar vid 
kompletterande åtgärd 

𝑁𝑘  0,4 dag 

Reducerat antal arbetsdagar vid 
huvudaktivitet 

𝑁ℎ,𝑟𝑒𝑑. 32 dag 

Reducerat antal arbetsdagar vid 
kompletterande aktivitet 

𝑁𝑘,𝑟𝑒𝑑  0,32 dag 

Andelen lastbilar av total ÅDT 𝑝𝑙  7 % 

Tidskostnad för lastbil 𝑤𝑙  540 SEK/h 

Tidskostnad för personbil 𝑤𝑝 145 SEK/h 

Driftkostnad för lastbil 𝑜𝑙  440 SEK/h 

Driftkostnad för transporterat gods 𝑜𝑔 0 SEK/h 

Driftkostnad för personbil 𝑜𝑝 130 SEK/h 

Graden av olyckor vid arbete 𝐴𝑟 6,3*10-7 olyckor/fordonskilometer 

Graden av olyckor vid normala 
förhållanden 

𝐴𝑛 3,15*10-7 olyckor/fordonskilometer 

Samhällskostnad för en olycka 𝐶𝑎𝑐𝑐  4800000 SEK/olycka 

Kalkylränta r 3,5 % 
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Resultatet från livscykelberäkningarna för respektive livscykelplan redovisas i figur 6.6. För 

livscykelplanerna ingår samtliga rekommenderade aktiviteter. 

 

Resultatet visar att kostnaderna stiger avsevärt vid ökad årsdygnstrafik och ett ökat antal ingrepp. 

Användarkostnaderna inklusive olyckskostnader för livscykelplan tre är strax över 28 gånger dyrare än 

motsvarande kostnader för livscykelplan ett. Vid val av övergångskonstruktion med reducerad arbetstid 

(20%) sjunker kostnaderna för livscykelplan 3 med 369 000 kronor. Beroende på investeringskostnad 

och pålitlighet et cetera kan övergångskonstruktioner med en reducerad arbetstid vara extra intressanta 

vid vägar med högre ÅDT och således för livscykelplan två respektive tre. 

En jämförelse med ägarkostnader beräknade i kapitel 5.6 ger att ägarkostnaderna för livscykelplan ett 

är mer än sex gånger så stora. Med en ökad ÅDT ökar dock användarkostnaderna signifikant och för 

livscykelplan tre har de ackumulerat till en summa som nästan är tre gånger större än motsvarande 

ägarkostnader. 

 

 

 

 

 

 

 

0 250 000 500 000 750 000 1 000 000 1 250 000 1 500 000 1 750 000 2 000 000

Livscykelplan 1

Livscykelplan 2

Livscykelplan 3

Livscykelplan 1 Livscykelplan 2 Livscykelplan 3

Red. Anv. Kost. 52 000 381 000 1 480 000

Anv. kost. 65 000 476 000 1 849 000

Figur 6.6 – En nuvärdesberäkning av användar- och samhällskostnader samt möjlig kostnadsbesparing som medförs med val 
av övergångskonstruktion med reducerad arbetstid vid underhåll. Kostnaderna är en totalsumma för försening, ökad 
fordonsdrift och olyckor. 
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7. Avslutande summering 

7.1 Slutsats 

Målet med examensarbetet var att utifrån en utvärdering av BaTMan-data föreslå rekommenderade 

livscykelplaner för övergångskonstruktioner. Efter att de vanligaste åtgärderna identifierats studerades 

användarnas samt klimatets påverkan på tidpunkten när åtgärderna utförs. Baserat på 

regressionsanalyser och överlevnadsanalyser kunde tre livscykelplaner rekommenderas. Utöver 

livscykelplanerna har examensarbetet visat på flera betydande observationer: 

 Från BaTMan-data kunde utläsas att de mest förekomna åtgärdsaktiviteterna för 

övergångskonstruktioner är utbyte av övergångskonstruktion följt av utbyte av tätprofil. 

Övergångskonstruktionen byts i genomsnitt ut efter 33 år med en standardavvikelse på 11 år. 

Tätprofilen byts i genomsnitt ut efter 25 år med en standardavvikelse på 15 år. 

 Övergångskonstruktioner från Maurer är de vanligaste övergångskonstruktionerna längs med 

Trafikverkets vägbroar. Den allra vanligaste typen har en singulär tätprofil. 

 Användarslitage i form av årsdygnstrafik är en faktor med betydande påverkan på både 

övergångskonstruktion och dess elements livslängd. Främst tyngre trafik verkar stå för en stor del 

av nedbrytningen. Korrelationen mellan livslängd och årsdygnstrafik visade sig vara högre vid 

lägre ÅDT-nivåer, trolig förklaring är en betydligt mera omfattande data. 

 Troligt är att klimatet har en påverkan på livslängden hos övergångskonstruktionen och 

tätprofilen. Resultaten visar att klimatet i zon fyra är mera påfrestande och bidrar därför till 

snabbare nedbrytning än i zon fem och sex. Klimatet i zon sex påvisade längst livslängd och högst 

överlevnadschans för övergångskonstruktionen. Liknande resultat identifierades för tätprofilen 

även om skillnaderna mellan zon fyra och resterade zoner var i det senare fallet ännu tydligare. 

 Upprepande åtgärder verkar generellt ske med ett kortare tidsintervall jämfört med 

förstågångsregistrerade åtgärder. På grund av bristfällig data och stora osäkerheter kunde 

däremot inte något konkret resultat påvisas. 

Initialt var tanken att jämföra olika övergångskonstruktionstyper med varandra. Om klara skillnader 

hade identifierats kunde flera separata livscykelplaner ha föreslagits beroende på 

övergångskonstruktionstyp. På grund av Maurers dominans utfördes analyser explicit för fogen med 

singulär tätprofil, analyserna resulterade i lägre korrelationsnivåer. På grund av relativt stora 

osäkerheter i dataunderlaget som felregistreringar som upptäckts under studiens gång utfördes inga 

ytterligare analyser beroende på typ av övergångskonstruktion. Studien visade även att när 

regressionsanalyserna begränsades till att endast innefatta nyare registreringar kunde en högre 

korrelationsnivå identifieras mellan övergångskonstruktionens livslängd och årsdygnstrafik. 

Vid rekommendation av livscykelplan togs beslutet att inte inkludera klimatzon även om resultaten 

visade på att klimatet verkar ha en påverkan på livslängden. Beslutet baserades på flera skäl som 

osäkerheter i dataunderlaget och det faktum att uppdelning av klimatzon medför även att multipla 

faktorer förändras som inte direkt är relaterat till klimatet. 

7.2 Validitet och felkällor 

Från analyserna har rekommenderade livscykelplaner föreslagits. Analyserna och livscykelplanerna har 

diskuterats med broförvaltare på Trafikverket och med professor inom brobyggnad på KTH för ökad 

validitet.  
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Viktigt att klargöra är att det är en kombination av väldigt många faktorer som påverkar när åtgärder 

utförs, några av dem är relaterade till nedbrytningen medan andra helt och hållet kan sakna anknytning. 

En stor osäkerhet som påverkar när konstruktionsdelar och konstruktionselement åtgärdas och således 

får utförd aktivitet registrerad i BaTMan är gruppering av åtgärder. Idag väljer broförvaltare att åtgärda 

flera skador under samma ingrepp för att reducera totalkostnaden för underhållet över brons livstid. 

Inom Stockholm och särskilt inom stadskärnan brukar övergångskonstruktioner bytas ut på flera broar 

i ett och samma paket. Det beror på trafikmängden, trafiklösningar, samordningen med kommunerna 

och kostnaderna (Chamoun, 2016). Det här medför att åtgärder på övergångkonstruktioner emellanåt 

utförs tidigare än att dess egentliga tekniska livslängd är nådd. 

En annan osäkerhet är fel som uppkommer vid registrering av åtgärd. I studien upptäcktes till exempel 

skadebilder på övergångskonstruktioner som inte stämde överens med kommande åtgärd som 

registrerats i BaTMan. Från ritning i BaTMan och från skadebild framgick en nyare typ men åtgärden 

hade registrerats på en äldre typ som enligt ritningar redan blivit utbytt. Det är även troligt att några 

åtgärder helt och hållet inte registrerats då anmärkningen helt enkelt inte hittats. Osäkerheten 

bekräftades genom att det i enstaka tillfällen identifierats ritningar i BaTMan som bekräftade att utbyte 

av övergångskonstruktion utförts, däremot saknades en registrering i datauttaget. 

Budgeten har en betydande påverkan. På grund av att varje förvaltare har en begränsad kassa kommer 

prioriteringar och även uppskjutning av åtgärder till nästa år att ske om inte nuvarande budget räcker 

till. Vid resursfördelning inför nästkommande år fördelas inte bara resurserna utifrån kommande 

resursbehov. Även politiken påverkar resursfördelningen vilket leder till en jämnare spridning mellan 

förvaltarna trots att förvaltarnas brokonstruktioner har ett skilt åtgärdsbehov. Varje broförvaltare har 

även sin egen bedömningsförmåga och personliga preferens vilket även påverkar till vilken omfattning 

och när åtgärder utförs. 

Många broar utformas utan inspektion i åtanke vilket kan göra det svårt att inspektera och bedöma 

brons konstruktionsdelar på ett korrekt sätt. Inspektören kan på så vis ta ett felaktigt beslut vilket kan 

leda till att en felaktig tillståndsklassning registreras i BaTMan. Även inspektörer likt broförvaltare har 

sin egen uppfattning och bedömningsförmåga. Osäkerheten har delvis begränsats genom tillgång till 

skadebilder som inspektören bifogar i BaTMan och vid kvarstående osäkerheter kan kompletterande 

inspektioner utföras innan broförvaltaren tar sitt slutliga beslut. 

Fel kan uppstå vid montage eller reparation av övergångskonstruktion vilket kan komma att påverka 

livslängden hos konstruktionen och tillhörande element. Yrkesskickligheten är således en faktor som 

kan vara huvudanledningen bakom en oväntad kort livslängd som i studien identifierats i enstaka 

tillfällen för både övergångskonstruktion och tätprofil. 

Det kan även finnas parametrar med betydande påverkan som är okända eller för svåra för att studera 

och som spelar en betydande roll för nedbrytningen. En högre korrelationsnivå mellan två faktorer 

behöver heller inte nödvändigtvis betyda att ett starkt samband har identifierats, slumpen eller andra 

oberoende faktorer kan vara källan bakom sambandet. 

7.3 Förslag till fortsatta studier 

För att möjliggöra säkrare LCC-beräkningar krävs livscykelplaner för ytterligare konstruktionsdelar 

som exempelvis lager och kantbalk. Genom att studera hur olika konstruktionsdelar klarat sig under 

skilda förhållanden kan livscykelplaner rekommenderas. Likt examensarbetet kan regressionsanalyser 

och överlevnadsanalyser (baserat på data extraherat från BaTMan) stå till grund för livscykelplanerna. 

Om skillnader kan identifieras mellan olika typer är det vitalt att utföra flera separata analyser. 

Analyserna kan ta hänsyn till flera separata faktorer beroende på vilka faktorer som anses ha en lämplig 

påverkan på den studerade konstruktionsdelen. Om möjligt är en begränsning till att endast avse broar 

byggda 1987 och framåt intressant då samtliga registreringar från år 1987 ska ha registrerats i BaTMan. 
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För att ta fram pålitliga nedbrytningsmodeller föreslås användning av mät- och övervakningsmetodik 

för övergångskonstruktioner samt andra konstruktionsdelar. Med hjälp av sensorer som exempelvis 

mäter temperatur, töjning och vibration kan mycket värdefull information erhållas. Trafiklasternas 

följd till övergångskonstruktionens statiska och dynamiska respons kan utvärderas och genom analyser 

kan beräkningsmodeller för nedbrytningen föreslås. Genom att studera flera övergångskonstruktioner 

parallellt kan pålitligheten säkerhetsställas och en ökad förståelse för de faktorer som påverkar 

övergångkonstruktionernas verkliga livstid tillhandahållas. 

Vissa skador är mera svårtolkade än andra, att ange tillståndsklass kan vara en svårbedömd uppgift för 

inspektören. Genom att intervjua flertalet inspektörer kan svårbedömda situationer identifieras och 

jämföras med BaTMans skadeformulering och gränsvärde. Skadebilder sparade i BaTMan kan 

användas för att se hur olika inspektörer bedömer situationen, ytterligare jämförelse med hur 

Trafikverket menar att situationen ska bedömas kan utföras. När bedömningen skiljer sig mellan 

inspektörer men även mellan inspektörer och Trafikverket tyder det på att en klarare formulering i 

BaTMan erfordras för skadan i fråga. 

Ytterligare forskning krävs även inom området för hur automatisering av strategier ska gå till och hur 

det i framtiden ska implementeras i BaTMan. Genom att knyta samman tillståndsklasser med en data-

algoritm som tar hänsyn till både framtida nedbrytning och livscykelkostnader för samtliga 

konstruktionsdelar kan framtagandet av underhållsstrategier automatiseras och broförvaltningen 

effektiviseras. I framtiden kan på så sätt både kostnadsbesparingar och en ökad tillgänglighet av 

vägtrafiksystemet erhållas. 
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9.  Appendix A – Exkluderade analyser 
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Figur 9.1 – Sambandet mellan aktivitet utbyte av övergångskonstruktion och ÅDT fordon/antal körfält för Maurer, en tätprofil. 
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Figur 9.2 – Sambandet mellan aktivitet utbyte av övergångskonstruktion och ÅDT lastbil/antal körfält för Maurer, en tätprofil. 
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Figur 9.4 – Sambandet mellan aktivitet utbyte av övergångskonstruktion och ÅDT fordon/antal körfält för broar med ÅDT under 

7 000. 
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Figur 9.3 – Sambandet mellan aktivitet utbyte av övergångskonstruktion och ÅDT fordon/antal körfält för broar med ÅDT under 

18 000. 
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Figur 9.6 - Sambandet mellan aktivitet utbyte av övergångskonstruktion och ÅDT lastbil/antal körfält för broar med ÅDT lastbil 

under 800. 

y = -4,228ln(x) + 53,148
R² = 0,3336

0

10

20

30

40

50

60

70

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000

Å
r 

in
n

an
 u

tb
yt

e
 a

v 
ö

ve
rg

ån
gs

ko
n

st
ru

kt
io

n

ÅDT lastbil/antal körfält

Figur 9.5 – Sambandet mellan aktivitet utbyte av övergångskonstruktion och ÅDT lastbil/antal körfält för broar med ÅDT lastbil 

under 2000. 
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Figur 9.7 - Sambandet mellan aktivitet utbyte av övergångskonstruktion och ÅDT fordon/antal körfält för broar byggda 1977 och 

nyare.  
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Figur 9.8 - Sambandet mellan aktivitet utbyte av övergångskonstruktion och ÅDT lastbil/antal körfält för broar byggda 1977 och 

nyare. 
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Figur 9.10 - Sambandet mellan aktivitet utbyte av tätprofil och ÅDT lastbil/antal körfält. 

y = -2,878ln(x) + 47,49
R² = 0,0629

0

10

20

30

40

50

60

70

0 5000 10000 15000 20000 25000 30000

Å
r 

in
n

an
 u

tb
yt

e
 a

v 
tä

tp
ro

fi
l

ÅDT fordon/antal körfält 

Figur 9.9 - Sambandet mellan aktivitet utbyte av tätprofil och ÅDT fordon/antal körfält. 
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Figur 9.12 – Sambandet mellan aktivitet utbyte av tätprofil och ÅDT lastbil/antal körfält för broar med en ÅDT lastbil under 1200. 
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Figur 9.11 – Sambandet mellan aktivitet utbyte av tätprofil och ÅDT fordon/antal körfält för broar med en ÅDT under 18 000. 
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Figur 9.13 - Sambandet mellan aktivitet utbyte av övergångskonstruktion och ÅDT fordon/antal körfält samt klimatzon. 
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Figur 9.14 - Sambandet mellan aktivitet utbyte av övergångskonstruktion och ÅDT fordon/antal körfält samt klimatzon för broar 

med ÅDT under 18 000. 
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Figur 9.15 - Sambandet mellan aktivitet utbyte av övergångskonstruktion och ÅDT lastbil/antal körfält samt klimatzon. 
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Figur 9.16 - Sambandet mellan aktivitet utbyte av övergångskonstruktion och ÅDT lastbil/antal körfält samt klimatzon för broar 

med ÅDT under 800. 
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Figur 9.17 – Överlevnadsanalys på aktivitet utbyte av tätprofil, inkluderar samtliga övergångskonstruktioner. 
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Figur 9.18 - Överlevnadsanalys på aktivitet utbyte av tätprofil, inkluderar samtliga övergångskonstruktioner. 
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10. Appendix B – Extended English summary 

 

Recommended Life-Cycle Plans for bridge expansion joints 

An evaluation of BaTMan data 

 

Martin Srba, KTH Royal Institute of Technology 

 

 

 

Abstract 

This paper is an extended summary of the original work Rekommenderade Livscykelplaner för 

övergångskonstruktioner which resulted in recommended Life-Cycle Plans (LCPs) for bridge 

expansion joints intended to use in life-cycle cost calculations. 

The expansion joints have been proven to make up for a big part of the total costs during the service life 

of a bridge, for both the owner and the user. By studying historically performed measures on expansion 

joints in Sweden this study showed that replacement of strip seal and the entire expansion joint was the 

most frequently performed measures. These measures are on average executed after 25 and 33 years, 

however the analysis showed that there is a significantly big spread for these values. Therefore, there 

has been studied how the traffic intensity and climate zone affects the time that run by before each one 

of these measures are executed. The results showed that both the traffic intensity and most likely the 

climate affects the lifetime for both the expansion joint and the strip seal. Based on the results from the 

analysis a recommendation of three life-cycle plans was made. 

Introduction 

Implementation of life-cycle methodologies for both planning and operational stages can promote and 

facilitate the work of a socio-economic behavior. The future is unfortunately uncertain and involves 

several assumptions which directly affects the results of the analysis. A necessary input for the analysis 

is what maintenance activities that occur and if they occur, at what time during the service life of the 

construction? The information needed to answer this question is located in a life-cycle plan. One way of 

creating this life-cycle plan is to study historically executed measures. However, the degradation of 

bridge structural members and therefore the time before these measures are executed are directly 

dependent on several factors. These can be roughly divided into two subcategories (ETSI, 2013). 

 Damage and wear during the service life of bridge caused by usage. 

 Environmental damage 

The Swedish Transport Administration (Trafikverket) has developed a bridge management system 

called BaTMan (Bridge and Tunnel Management) that gives an overview of the entire bridge stock in 

Sweden. The system is integrated with a constantly expanding database that stores information about 

the structures and the state of their structural members among other relevant information such as 
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average annual daily traffic and climate zone et cetera. This highly valuable database contains historical 

information that extends as far back as 1944 (Mattsson, 2008). Among this information executed 

maintenance has been registered, this involves in most cases what type of bridge structural members 

and what type of measures was involved. However due to the fact that these measures has been added 

manually to the database during the 1990s the quality and the extend of the data is somewhat lacking. 

Especially as further back in time these measures were executed. There are simply measures that has 

been executed which are not registered in the database. Another drawback is the registrations which 

don’t contains adequate information and therefore could not be used in the study. 

One bridge structural member that is often associated as the weak point and thus high maintenance 

costs is the bridge expansion joint. Bridge expansion joints are used to absorb length- and angle 

movements between different parts of the superstructure or the superstructure and substructure. It 

should also protect the underlying structural components from salt water and gravel (Trafikverket, 

2015). Due to the expansion joint having a shorter lifetime then the bridge structure it will have to be 

repaired and/or replaced at regular intervals during the service life of the bridge. SETRA, the French 

technical research department of highways estimated that the expansion joint constitutes to 7-8 percent 

of the global maintenance costs of bridges (Lima & Brito, 2009). Another study by Marques Lima 

(2006), conducted for the Portuguese Traffic Authority BRISA concluded that more than 20 percent of 

total maintenance costs of bridges during the last three years was related to the repair and replacement 

of expansion joints. In Sweden there is a long tradition of slab-frame bridges without expansion joints, 

however when longer spans are used the expansion joints are inevitable. 

In this study recommended life-cycle plans for bridge expansion joints has been developed based on an 

evolution of historically executed measured. Regression- and survival analyses was made for the most 

frequently executed measures to investigate the influence from average annual daily traffic and climate 

zones. 

Limitations 

The data was limited in several ways before any analysis took place. First off, only bridges with 

expansion joints along public roads has to be included. The reason is that these bridges are owned by 

the Swedish Transport Administration and are therefore managed in a similar way. Additionally, the 

economic conditions are more equal between governmental bridge managers. 

The data was extracted from the database 2016-02-29 with a tool named WebHybris. The restriction 

that was made after receiving the data can be divided into four steps and was made to obtain a set of 

data that represents the most common types of bridges in Sweden. 

The first step involves removing bridges with insufficient data, as an example some did not have 

registered AADT. In the next step, all bridges built before 1950 were removed. This was done because 

there were no registered measures with a date of execution earlier than 1950. The restriction implies a 

loss of 15 percent of all registered measures related to expansion joints, but it is considered completely 

necessary to obtain as reliable results as possible. The third step involved removing bridges that had a 

load-bearing material separated from either concrete or steel. In the fourth and last step the more 

Initial 
amount of 

bridges

1 321 

Initial wipe

1 275 

Construction 
year

1 033 

Construction 
material

1 029 

Type of bridge

993 

Figure 1 – The data restriction can be divided into four steps. Initially 1 321 bridges was received, after executed limitations 993 

bridges remained. 
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unique bridge types were removed such as movable bridges and suspension bridges. A total of 993 

bridges remained. 

Analysis 

Before any regression- or survival analyses were accomplished, there was essential to determine what 

types of joints that are used in Sweden and what types of measures that are executed. From the datafile 

there was no way to know the number of joints used on each bridge, however each unique type of joint 

got their own registration. A total of 1 125 joints were registered on 993 bridges, this implies that some 

of the bridges combines two different types of joints. 

Type of expansion joints 

The most commonly used types of bridge expansion joints in Sweden are manufactured from Maurer. 

Maurer with one strip seal have a dominating 49 percent usage followed by the multiple seal alternative 

(18%). Other popular types are joints from Tensalastic (5%) and the “Oledad, typ B, täckplatta” (10%) 

which is basically a simple plate covering the gap between each side. However, a lot of these joints are 

not used anymore, therefore the year of construction was reduced to 2000-2015 which gave the results 

displayed in table 1. 

Table 1 – Types of expansion joints used on bridges with an year of construction of 2000-2015. 

Type of expansion joint 
Total amount of 

e.j. 
Proportion of grand total 

e.j. 

Flera tätprofiler 2 1% 

Fog med täckplåt utan kantskoning, ej tätning i 
springan 

1 1% 

MAGEBA 1 3 2% 

Mageba, flera tätprofiler 1 1% 

Maurer, en tätlamell, bullerdämpad 4 2% 

Maurer, en tätprofil,  71 43% 

Maurer, flera tätprofiler 41 25% 

Maurer, flera tätprofiler, bullerdämpad 8 5% 

SOLLINGER 1, BANDPROFIL 4 2% 

SOLLINGER 2, BANDPROFIL 4 2% 

Tensalastic, en tätprofil 13 8% 

Tensalastic, flera tätprofiler 9 5% 

Typ A, en tätprofil 2 1% 

Tätprofil 1 1% 

Uppgift okänd 1 1% 

Övriga 1 1% 

ÖVRIGA ENLAMELLPROFILER 1 1% 

Grand total 167 100% 

 

It was discovered that expansion joints from Maurer still dominates the Swedish market. However, the 

type called “Oledad”, typ B, täckplatta” has completely disappeared, this is due to the fact that there was 

a change in standard 1988 which resulted in only waterproof expansion joints being allowed on road 

bridges (Maglica, 2016). 
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Type of measures 

After sorting out incomplete and returning registration a total number of 875 first time registered 

measures remained. 366 of those had an activity registered as replacement of expansion joint, this was 

by far the activity with most number of registrations. The second most popular activity was replacement 

of strip seal which had a total of 107 registrations. These registrations occur on average after 33 and 25 

years with a standard deviation of 11 and 15 years. Because of these activities being by far the most 

popular ones it was settled that these activities will be the ones that will be further analyzed. 

The impact of AADT 

The AADT (Average Annual Daily Traffic) was registered for each bridge. Two different types of AADT 

was registered, first one including all vehicles and the second only trucks. Buses were included in AADT 

trucks as well. Beneath are the results from the regression analysis. The charts have been reduced to 

AADT below 18 000 vehicles and 2 000 trucks since these boundaries gives a more readable overview. 

After all these charts still includes the biggest part of the bridge stock. 
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Figure 2 – The correlation between the activity replacement of expansion joint and AADT vehicles for bridges with an AADT 

under 18 000.  
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Both charts indicate that there is a correlation between the traffic intensity and the number of years 

before the expansion joint is replaced. It is known that the expansion joint is the bridge structural 

member that is exposed to the greatest forces since the construction has to directly resist the entire load 

distribution (Crocetti & Edlund, 2003). Since the degradation from the trucks can’t be separated from 

the vehicles the charts look similar. However, figure 3 indicates a stronger correlation compared to 

figure 2, this indicates that a big part of the degradation and fatigue of expansion joints is caused by 

heavier vehicles. Heavier vehicles do not only emit stronger vertical forces and vibrations but also 

horizontal forced caused from breaking and acceleration. 
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Figure 3 - The correlation between the activity replacement of expansion joint and AADT trucks for bridges with an AADT trucks 

under 2 000. 
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The same type of analysis was made for the replacement of strip seal. The results are displayed below. 

There seems to be some correlation between the replacement of the strip seal and the AADT, however 

the spread is relatively big and the correlation is low.  

An analysis was also made separately for the Maurer joint with a single strip seal, however the results 

looked similar compared to the results that included all expansion joints. Ii did in fact result in a lower 

correlation. It is likely that many of the expansion joints that were not watertight were replaced by dense 

joints from Maurer. It seemed like in most cases the new joint type has been registered, this indicates 

misleading information and generally a shorter lifetime for the Maurer joint. This problem was 
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Figure 4 – The correlation between the activity replacement of strip seal and AADT vehicles for bridges with an AADT under 

18000.  
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Figure 5 – The correlation between the activity replacement of strip seal and AADT trucks for bridges with an AADT trucks 

under 2 000. 
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confirmed through test samples made with help of BaTMan. Pictures showed damaged joint types which 

did not match with the upcoming type that had been registered with the executed measure. Because of 

the uncertainties in the data and due to the fact that the analysis did not give a stronger correlation 

there was no specific investigation carried out with respect to the type of joint. 

Much of the measures executed before 1980s was lacking in detail, by reducing the construction year 

even more a higher correlation was achieved between the AADT and the replacement of expansion joint. 

By reducing the year of construction to 1977- none registration on the expansion joint type “Oleded, typ 

B, täckplatta” was left. This was as earlier indicated historically one of the more popular types of joints 

but has been replaced by waterproof substitutes. By this limitation the highest correlation between 

traffic intensity and the lifetime of the expansion joints was obtained. However, the analysis was only 

based on 38 registrations, this means that a double registration which means that two different types of 

joints have been replaced on the same bridge get a relatively strong impact on the outcome. A 

corresponding analysis was made for the strip seal which included 30 registrations, the analysis did not 

result in a significant correlation. 

The method that was used for the survival analysis was the Kaplan-Meier method. To be able to use the 

method the AADT needed to be divided into separate groups. This was done to get an equal distribution 

of registrations between the groups. Table 2 displays the groups used for the survival analysis. 

Table 2 – Grouping of the AADT used for the survival analysis. 

Group (G) AADT vehicles (ÅDT fordon) 

1 0 < AADT ≤ 2 000 

2 2 000 < AADT ≤ 8 000 

3 AADT > 8 000 

 

Two analyses were made; the first one included only replaced expansion joints and strip seals. The 

second included all expansion joints, hence also the ones that has not been replaced. The second type 

of analysis was not performed for the strip seal since not every type of expansion joint got a replaceable 
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Figure 6 – The correlation between the activity replacement of expansion joint and AADT trucks for bridges constructed in 1977 

and later. 



APPENDIX B – EXTENDED ENGLISH SUMMARY 

 

120 

 

strip seal. The results from the analyses were displayed as typical Kaplan-charts with the probability of 

survival on the vertical axis and time (in years) on the horizontal axis. 

Expansion joints in group two and three are replaced earlier compared to group one. Group three and 

two gave similar results for the analysis that included only replaced joints. However, the second analysis 

displays a bigger difference. The median value indicates that there is a 50 percent survival chance for 

group two and three after 27 years, which is ten years less compared to group one. 

 

 

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1

0 10 20 30 40 50 60 70

P
ro

b
ab

ili
ty

 o
f 

su
rv

iv
al

Survival time (years)

G1 ÅDT fordon

G2 ÅDT fordon

G3 ÅDT fordon

Figure 8 - Survival analysis of the activity replacement of expansion joint, includes all expansion joints. 
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Figure 7 – Survival analysis of the activity replacement of expansion joint, includes replaced expansion joints. 
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Figure 9 represents the Kaplan-chart for the strip seal. 

Group three with a higher amount of traffic generally indicates a lower probability of survival and group 

one with the lowest traffic intensity results in highest probability of survival. This analysis clearly 

displays that there seems to be a correlation between the amount of traffic passing by the bridge and 

the replacement of strip seal. 

The survival analysis was also applied specifically for all bridges with expansion joints built 1965-1969, 

this means that they are 46-50 years old. This analysis was only executed for the replacement of 

expansion joint. 
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Figure 10 - Survival analysis of the activity replacement of expansion joint, includes all expansion joints. 
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Figure 9 – Survival analysis of the activity replacement of strip seal, includes replaced strip seals. 
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The registrations between the traffic groups was not as equally distributed as before, group three was 

registered with approximately double the amount of registrations compared to group one and two. The 

result indicates again that there is significantly higher probability of survival in the lower traffic 

intensity group. 

The impact of climate 

Sweden is a country with relatively large differences in climate, 

Trafikverket therefore divide Sweden into six separate climate zones 

(klimatzon). Climate zone describes the area's climatic influences 

(chloride content, humidity and temperature) on the bridge structures. 

In BaTMan, each bridge structure is paired together with a climate 

zone. The degradation of the structures due to its surrounding 

environment is a complex issue between the material properties and 

the interaction with the climate. The impacts of the climate can be 

divided into three categories; physical, chemical and corrosion of 

reinforcement (ETSI, 2013). The physical destruction is related mainly 

to the number of frost cycles and amount of road salt. Therefore, it is 

assumed that the largest physical degradation is in the middle parts of 

Sweden as the number of frost cycles is expected to be greatest. 

Chemical degradation depends to a great degree of the moisture, road 

salt and temperature. In reality, the degradation is a combination of 

use-related factors and environmental factors which complicates the 

studies of the climate. Table 3 and 4 displays the measures replacement 

of expansion joint and strip seal divided by climatic zones. 

Table 3 – Amount of bridges and registered replacements of expansion joint divided by climate zone. 

Climate zone 

Total 
amount 

of 
bridges 

Proporti-
on of 
total 

bridges 

Total 
amount of 
registered 
replace-
ments 

Amount 
of 

replaced 
e.j. 

Average time 
before 

replacement 

SD of 
time 

before 
action 

(Average)
AADT 

vehicles of 
action 

1 24 2% 6 22% 40 9 5 068 

2 38 4% 15 33% 29 6 6 330 

3 14 1% 5 29% 36 11 6 159 

4 356 36% 183 45% 30 9 19 195 

5 300 30% 81 25% 32 11 6 903 

6 261 26% 76 26% 39 11 2 131 

Grand total 993 100% 366 366 33 11 11 994 

 

 

 

 

 

Figure 11 – Sweden divided in 

climate zones. 
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Table 4 - Amount of bridges and registered replacements of strip seal divided by climate zone. 

Climate zone 

Total 
amount 

of 
bridges 

Proportion 
of total 
bridges 

Total amount 
of registered 
replacements 

Average time 
before 

replacement 

SD of 
time 

before 
action 

(Average)AADT 
vehicles of 

action 

1 24 2% 3 45 7 9 176 

2 38 4% 3 30 16 13 704 

3 14 1% 3 9 3 4 443 

4 356 36% 29 16 6 22 798 

5 300 30% 44 30 14 6 790 

6 261 26% 25 27 18 4 831 

Grand total 993 100% 107 25 15 10 866 

 

The vast majority of bridges are located in zone 4-6, hence these zones was included in the study. Zone 

six which represents the northern parts of Sweden indicates a longer lifetime for both the expansion 

joints and the strip seal. Noticeable is that the average lifetime only differs by two years between zone 

four and five, despite significantly higher daily traffic levels in zone four. However, a total of 45 percent 

of the expansion joints has been replaced in zone four. 

The strip seal in zone four provided a significantly low lifetime. One explanation for the surprisingly low 

average lifetime could be the road salt. However, it is difficult to relate the difference between zone four 

and five only to the climate since a more than tripled average traffic intensity should be a factor with 

strong contribution. Another contributing factor could also be the sea which surrounds zone four. The 

water on the western side consist of almost oceanic conditions, hence sea air with a high salt level occurs 

which can influence both the expansion joints and strip seal negatively. These conditions are very 

different on the eastern side of Sweden, sea close to zone five and six consist mostly of fresh water. It 

also means that during the winter season large parts of the Baltic sea remains covered in ice. 

The chart below displays the resulting Kepler diagram of replaced expansion joints. 
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Figure 12 - Survival analysis of the activity replacement of expansion joint, includes replaced expansion joints. 
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The chart indicates that climate zone six results in highest survival probability and zone four is the zone 

were the expansion joints are replaced after shortest amount of time. But these results are expected due 

to the difference in traffic intensity between the zones. The same analysis was made for the strip seal. 

Zone four stands out with a much lower survival probability compared to the other zones. The 

significantly higher traffic intensity could be the main reason. Another reason that separates zone four 

from five is the sea air from especially western side containing high salt levels. Noticeable is that zone 

five proved to be the zone with highest survival probabilities for the strip seal with a median value of 29 

years. 
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Figure 13 - Survival analysis of the activity replacement of strip seal, includes replaced strip seals. 
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In the next analysis the traffic intensity has been combined with the climate zone. This means that every 

registration has been separated by its climate zone and the correlation between the time before 

replacement of expansion joint and AADT has been plotted. This was done with a restricted AADT since 

otherwise it would had required prognostication for zone five and six. 

The combined charts indicate that there is a difference between the climate zones, zone four is again 

associated with a shorter lifetime compared to zone five and six. From figure 15 is given that the measure 

is executed generally five years earlier in zone four compared to zone six. 
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Figure 15 - The correlation between the activity replacement of expansion joint and AADT trucks and climate zone for bridges 

with an AADT trucks under 800. 
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Figure 14 - The correlation between the activity replacement of expansion joint and AADT vehicles and climate zone for bridges 

with an AADT under 18 000. 
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To be able to involve both vehicles, trucks and climate when estimating the lifetime of an expansion 

joint, a multi linear regression analysis was performed. The parameter AADT vehicles was left as it is, 

which means the number of vehicles passing the bridge each day. The parameter AADT trucks was 

translated to the proportion of the vehicles that consist of trucks. The last parameter was translated to 

a span of number between 0,9-1,1. Since zone four seems to be the zone with a higher rate of 

degradation, it was translated to 1,1. Zone five could be seen as neutral and therefore it was translated 

to 1,0. Climate zone six showed best survival probabilities so consequently it was converted to the value 

of 0,9. 

All registration with a level of traffic intensity up to 16 000 was used as input for the analysis. Following 

equation describes the expected lifetime for bridge expansion joints (L): 

𝐿 = 82,9 −  (7,76 ∙ 10−4)𝑥𝑉 − 0,714𝑥𝑇 − 37,1𝑥𝐶      (1) 

Where: 

 𝑥𝑉  Average Annual Daily Traffic [vehicles/day], 

 𝑥𝑇 percental amount of trucks [%] and 

𝑥𝐶  parameter describing the influence of the climate zone, 1,1 used for zone four, 1,0 used 

for zone five and 0,9 for zone six. 

The model was given with a R-square value of 0,358 and a standard error of 9,3. Hence the equation is 

not recommended to use as a degradation model on its own. 

Another multi linear analysis was made, but this time the climate zone was excluded, by doing so the 

result could be displayed as a 3D-chart. 
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Figure 16 – The correlation between the activity replacement of expansion joint and AADT vehicles and the proportion of 

trucks. 
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Recommended Life-Cycle Plans 

Even though it would be possible to recommend several different life-cycle plans for bridge expansion 

joints the decision was taken to not include the climate zone. There are several reasons that makes it 

hard to isolate the affect from the climate. The climate zone involves factors that are not associated with 

the climate such as various bridge managers, contractors, inspectors and most but not least the traffic 

intensity. There might even be factors not yet completely understood that affects the degradation. 

Another drawback is the unreliability in the data that was used, including mostly human errors. The 

future itself is uncertain and a very detailed breakdown of life-cycle plans would therefore not 

necessarily have to be more correct.  

The highest correlation levels were identified between the traffic intensity and the lifetime of the 

expansion joint. Hence there is reason to recommend separate the life-cycle plans based on average 

annual daily traffic. It is likely that the strip seal needs to be replaced before the replacement of the 

entire expansion joint takes place, but other complementary activities can also occur. With basis of the 

grouping of AADT levels that was done for the survival analysis three life-cycle plans was proposed. 

Important to keep in mind is that in the regression analyses, and part of the survival analyses were only 

based on replaced strip seals and expansion joints. The life-cycle plans are based primarily on the results 

from the analyses but with the combination of realistic mind, for example that it is less likely to replace 

an expansion joint because of inadequate comfort when the bridge will reach the end of its lifetime 

within 10 years. In a similar way, one can imagine that a partial leak is accepted last years before 

replacement of expansion joint or demolition of the bridge. Other important factors are the uncertainty 

that exists in the data base and the fact that the leaky structures in many cases may have been replaced 

earlier due to change of standard. Finally, the recommendations have been made with the technical 

development in mind, which means that today's joints likely have a reduced rate of degradation 

compared to a significant portion of the joints that the analyses were made upon. The technical service 

life used for the life-cycle plans is 120 years. The recommended measures are divided into a main 

activity and a complementary activity. The main activity aims at the exchange of the expansion joint 

and the secondary activity aims at the exchange of sealing profile and/or other complementary work. 
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Conclusion 

By studying historical measures executed on bridge expansion joints in Sweden, three life-cycle plans 

are recommended. The impact of traffic intensity and climate was investigated to be able to understand 

how these factors influence the lifetime of the strip seal and the expansion joint. There was found that 

both these factors do have an influence.  

The correlation between the traffic intensity and replacement of expansion joint was stronger than the 

corresponding analyses for the strip seal. However, the survival analysis indicated that the traffic seems 

to influence the strip seal. It is also likely that a big part of the degradation on the expansion joints is 

due to heavier vehicles. 

The impact of the climate is complex study involving several factors which makes is hard to take any 

substantial conclusion. However, the study indicates that both the strip seal and expansion joint have a 

lower probability of survival in climate zone four. The expansion joint is on average replaced nine years 

earlier in the most exposed region compared to northern zone and the strip seal indicated an almost 

doubled average lifetime in zone five and six compared to zone four. 

Recommended Life-Cycle Plans for bridge expansion joints

Plan 1 -
Low traffic volume*

Plan 2 -
Intermediate traffic 

volume**

Plan 3 -
High traffic volume***

 

Main activity 

Replacement of expansion 

joint 

Executed 60 years after 

bridge opening date – 90% 

chance 
 

Complementary activity 

 Replacement of strip seal 

and/or other complementary 

measure 

Executed 30 & 90 years after 

bridge opening date – 50% 

chance 

 

Main activity 

Replacement of expansion 

joint 

Executed 40 & 80 years after 

bridge opening date – 80% 

chance 

Complementary activity 

 Replacement of strip seal 

and/or other complementary 

measure 

Executed 20, 60 & 100 years 

after bridge opening date – 

50% chance 

 

 

Main activity 

Replacement of expansion 

joint 

Executed 30, 60 & 90 years 

after bridge opening date – 

50% chance 

Complementary activity 

 Replacement of strip seal 

and/or other complementary 

measure 

Executed 15, 45, 75 & 105 

years after bridge opening 

date – 50% chance 

Figure 17 - Recommended Life-Cycle Plans for bridge expansion joints, intended to use on bridges with designed lifespan of 

120 years. 

*Low traffic volume suppose  0 < AADT-vehicles ≤ 2 000. 

**Intermediate traffic volume suppose 2 000 < AADT-vehicles ≤ 8 000. 

***High traffic volume suppose 8 000 < AADT-vehicles  ≤ 16 000. 
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Sources of error 

The recommended life-cycle plans were discussed with bridge managers to achieve a higher degree of 

validity. It is important to highlight that there are several sources of errors which directly influence all 

results. Firstly, the fact that bridge structural members are grouped by bridge managers when measures 

are executed, this impacts the lifetime of the strip seal and the expansion joint. Another source of error 

are the economical and yearly budgets that differ between bridge managers, this will affect when and 

what measures that will be executed. Then there are the errors in the data, some measures have not 

been registered at all, some was lacking in detail and other were wrongly registered. 

Future studies 

To enable reliable LCC-analyses several life-cycle plans are required for several bridge structural 

members such as bearings and the edge beam. Important is to investigate the influence of the factors 

which is likely to influence the lifetime of the bridge structural member. This can be done in a similar 

way as in this study. 

Take use of measuring- and monitoring methodologies to produce reliable degradation models. This 

can be done using sensors that are installed on expansion joints and on other bridge structural members 

as well. These sensors can measure temperature, vibration, humidity et cetera. 

Further research is also needed in the area of automation of strategies and in what way is could be 

implemented in bridge management systems such as BaTMan. This can be done by a data-algorithm 

that links condition classes and future degradation for several bridge structural members together with 

LCC models. 
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