




I 
 

Sammanfattning 

Trafikmängden har ökat alltmer de senaste åren och det körs tyngre, bredare och 

högre trafik vilket ökar behovet av drift, underhåll och reparationer av brofarbanor 

varav kantbalkar är en mycket viktig del. För att kunna upprätthålla kantbalkarnas 

prestanda och funktion måste de underhållas fortlöpande och förnyas eftersom de 

är placerade längst ut på varsin sida brobaneplatta helt oskyddade vilket gör att de 

utsätts ofta för stora påfrestningar såsom vägsalt, fukt, frost och påkörningar. På 

grund av detta bryts kantbalkar ner mycket snabbare än övriga brons 

konstruktionsdelar vilket medför att de behöver repareras eller bytas ut. 

Att använda prefabricerade element vid broreparationer är i dagens Sverige 

ganska ovanligt. Obeprövade metoder undviks gärna för att minimera riskerna i 

projekten. Däremot kan prefabricerat byggmaterial öka effektiviteten och därmed 

lönsamheten.  

Vid reparationer av broar finns behovet av att stänga av eller leda om trafiken 

vilket medför stora samhällsekonomiska effekter. Mer specifikt gäller detta 

särskilt broar över järnvägar eller järnvägsbroar. Då byggtiden har stor betydelse 

vid sådana reparationer, passar det sig bättre med den prefabricerade metoden där 

tiden för arbetsgången kan bli betydligt kortare.    

I detta examensarbete studeras det prefabricerade kantbalkssystemet d.v.s. 

kantbalken och tillhörande räcket som tillverkas i fabriken. Syftet är att 

kantbalkssystemet ska kunna optimeras och utvecklas. Denna studie förväntas 

generera en lägre underhållskostnad, kortare arbetsåtgång och en förbättrad 

arbetsmiljö. Målet är ett arbete som ger grund för nya lösningar kring utbyte av 

dem och underlätta denna process för Trafikverket och entreprenörer. 

Vi har valt att studera två olika typer av broar. Den första är belägen i 

Södermanlands län och går över en järnväg och den andra är en motorvägsbro och 

ligger i Stockholms län. 

Kantbalksbyten har genomförts på båda dessa broar med den traditionella 

platsgjutna metoden. En jämförelse mellan den platsgjutna- och prefabricerade 

metoden kommer att utföras där vi beaktar olika parametrar såsom kostnader, 

tidsplan och arbetsmiljö. 
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Abstract 

The traffic volume has grown increasingly in recent years and the heavier, wider 

and higher traffic is run on the bridges which increases the need for operation, 

maintenance and repair of the roadway of the bridges and thereby edge beams 

which are a very important part of a bridge. In order to maintain the performance 

and function of edge beams, they must be maintained regularly and renewed as 

they are placed far out on each side of the roadway of a bridge completely 

unprotected. This means that they are often subjected to high stresses such as road 

salt, moisture, frost and collisions. Then the edge beams break down much faster 

than other parts of a bridge. Thus they need to be repaired or replaced.  

The use of prefabricated elements for bridge repair in Sweden today is quite rare. 

Untried methods are avoided in order to minimize the risks in a project. However, 

prefabricated building materials can increase efficiency and thus profitability. 

With bridge repair, there will be the need to shut down or re-route the traffic. This 

can lead to major socioeconomic effects. More specifically, it will happen with 

bridges over railways and the railway bridges. When time of construction is of 

great importance in such repairs, the precast method is fit better where the time 

for working is much shorter. 

In this thesis the prefabricated edge beam system are studied i.e. edge beams and 

the belonging railing/barrier manufactured in the factory. The idea is that the edge 

beam system can be optimized and developed. This study is expected to generate 

a lower maintenance cost, shorter labor time and an improved working 

environment. The goal is that to provide the basis for new solutions involving 

exchanges of edge beams and facilitate this process for the Swedish Transport 

Administration and contractors. 

We have chosen to study two different types of bridges, of which the first is 

located in Södermanland County which crosses over a railway stretch and the 

other is a highway bridge that is located in Stockholm County. 

The exchanges of the edge beams have been implemented in both these bridges 

with the traditional cast in-situ method. A comparison between the cast in-situ and 

prefabricated method will be carried out where we take into account various 

parameters such as cost, schedule and work environment. 

Keywords 

Edge beam, Steel edge beam, Concrete edge beam, prefabrication. 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund  

Under de närmaste åren kommer en investering av broar att ske. Detta på grund 

av det ökade lastkravet men också den modernisering som den trafiktekniska 

infrastrukturen genomgår. Samhället och kunderna, d v s trafikanterna har högre 

krav och önskningar vad gäller säkerhet, tillgänglighet, komfort och effektivitet. 

Detta medför ett ökat intresse för reparation och förbättring av befintliga 

konstruktioner. För att utnyttja de ekonomiska resurserna så effektivt som möjligt 

krävs det ett välplanerat drift-, underhålls och förnyelsearbete d.v.s. att göra rätt 

saker vid rätt tidpunkt. 

Kantbalkar är en av de konstruktionsdelar på en bro som normalt behöver 

repareras oftare än en bros andra delar då de är helt oskyddade och mer utsatta för 

ett antal yttre faktorer. Kantbalksskador orsakas av saltinträngning, dålig 

frostbeständighet hos betong eller armeringskorrosion. Påkörningar av broar och 

tillhörande räcken är en relativt vanlig typ av orsak till nedbrytning. Många av de 

skador som rapporteras för kantbalkar och broräcken är just av denna typ [7]. 

Kostnaderna för underhåll av vägar, banor inklusive broar och andra 

konstbyggnader uppgår till stora summor årligen, därför strävar vi efter att hitta 

nya lösningar för att sänka dessa kostnader. 

Nuförtiden repareras en kantbalk eller byts ut med den traditionella platsgjutna 

metoden vilket innebär både en högre arbetskraft och en längre tidsåtgång.  

Prefabricerade konstruktionselement är dominerande inom byggbranschen. 

Eftersom dem tillverkas med standardiserade formar och arbetsmetoder i fabriker 

då kan man ana att detta kan leda till en bättre arbetsmiljö, kortare tidsplan och 

möjligtvis mindre kostnader.  

1.2 Syfte  

Med anledning av att Trafikverket strävar efter att förbättra hållbarheten av 

kantbalkar, arbetsmiljö, och dessutom minimera tiden och kostnaden av pågående 

drift och underhållsprojekt är det av intresse att hitta nya koncept och 

arbetsmetoder som kan bidra till att uppfylla Trafikverkets mål.  

Syftet med examensarbetet är att undersöka och analysera om det finns en 

möjlighet att ersätta den traditionella platsgjutna byggmetoden med 

prefabricerade kantbalkar och i så fall ta reda på skillnaden i lönsamheten med 

avseende på tid, kostnad och arbetsmiljö.  

Även undersöka beställarens- och entreprenörens åsikt angående prefabricerade 

kantbalkar som ett mer lönsamt koncept. 
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1.3 Målformulering  

Till att börja med har målet formulerats enligt nedan:  

 Ersätta den traditionella platsgjutna metoden med nyare byggmetoder  

 Studien ska vara till grund för en bättre samhällsekonomi och miljö  

 Visa att prefabricerade kantbalkar är ett bättre alternativ för framtiden i 

Sverige  

 Göra en översiktlig kalkyl och jämförelse mellan den platsgjutna- och den 

prefabricerade metoden gällande kostnad och tid  

 Att kunna ge beställaren ett nytt perspektiv inom brobyggnad  

1.4 Frågeställning  

 Är det möjligt att använda prefabricerade kantbalkar på en platsgjuten bro och 

kommer denna kombination att fungera i praktiken?  

 Är prefabricerade kantbalkar ett lönsamt koncept?  

 Vilka för- och nackdelar finns det vid användning av prefabricerade kantbalkar 

jämfört med den platsgjutna metoden?  

 Är detta koncept lönsamt och attraktivt för beställare (i detta fall Trafikverket) 

och entreprenörer?  

 Kommer denna metod att vara positiv för arbetsmiljön?  

1.5 Avgränsningar  

Examensarbetet har begränsats till att enbart studera och jämföra kvalitet, tid och 

kostnader för utbyte av kantbalkar. Då lönsamheten studeras för Trafikverket 

kommer befintliga broar att beaktas. Arbetet begränsas till prefabricerade 

kantbalkar där vi initialt har valt att undersöka ett förslag på stålkantbalkar som 

visats vara intressant och någorlunda uppfylla dess funktionskrav. 

1.6 Metod  

Detta examensarbete baseras på litteraturstudier, intervjuer med beställare och 

entreprenörer inom bygg – och anläggningsbranschen samt två fallstudier. Med 

hjälp av denna metod kommer vi att jämföra både likheter, olikheter, för – och 

nackdelar av platsgjutna kantbalkar med prefabricerade stålkantbalkar på en tre 

vägbroar belägna i två olika geografiska områden.   

 Litteraturstudie: I detta arbete används ett antal litteratur för att undersöka 

tillverkningsmetoden av en platsgjuten kantbalk vid ett brobygge. Vidare görs 

en undersökning i litteraturen för att se om det har noterats användning av 

prefabricerade stålkantbalkar i litteraturen eller inte.       
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 Intervjuer: Ett antal projektledare, byggledare och platschefer samt tekniker 

intervjuas verksamma på både beställarorganisationer och entreprenadföretag 

inom bygg – och anläggningsbranschen 

 Fallstudier: I detta arbete följs upp två pågående kantbalkbytesprojekt som två 

separata projekt. Dessa projekt utförs i Örebro respektive Stockholm. 

Beställaren av projekten är Trafikverket och entreprenörer är SVEVIA samt 

E-Schakt entreprenad AB. Uppföljning av material- och maskinkostnader samt 

utförandekostnader för båda projekten och alternativa kostnader för 

prefabricerade stålkantbalkar ingår även i fallstudierna  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

2. Litteraturstudie 

2.1 Broar  

En bro definieras som en konstruktion med en spännvidd större än två meter och 

som är avsedd för att leda trafiken över lägre belägna hinder. Det finns många 

olika varianter av broar och de indelas och uppkallas på nästan lika många sätt. 

De största indelningsgrupperna är efter trafiken bron ska bära, materialet som 

bron är uppförd av samt konstruktionens verkningssätt [1]. 

En bro indelas i tre huvuddelar som är grundläggning, underbyggnad och 

överbyggnad [1]. 

Figur 2.1 En bros tre huvuddelar (BaTMan) 

 

2.1.1 Grundläggning 
 

Till grundläggningen räknas bottenplatta, erosionsskydd, fyllning, kassun, 

naturlig botten, plint, påle, rustbädd, spont och stenkista. Grundläggningens 

uppgift är att ta upp laster från underbyggnaden [1]. 

2.1.2 Underbyggnad 
 

Till underbyggnaden räknas de konstruktionsdelar som är belägna över 

grundläggningen, samt under överbyggnaden som stöd, pelare och frontmur. 

Underbyggnaden har till uppgift är att föra ned lasterna från överbyggnaden ner 

till grundläggningen [1]. 
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2.1.3 Överbyggnad 

Överbyggnaden består av huvud- eller primärkonstruktion och 

sekundärkonstruktion samt särskilda konstruktioner och lager. Alla brodelar 

ovanför stödet räknas till överbyggnaden. Huvudkonstruktioner är t.ex. balkar i 

längdriktning och sekundärkonstruktion i en balkbro är brobenaplattan. För en 

plattbro är brobenaplattan primärkonstruktion. Överbyggnadens uppgift är att 

överföra krafterna mellan över- och underbyggnaden samt att ge möjlighet för 

bron att röra sig i längd- och sidled [1]. 

2.2 Brobaneplatta 
 

Alla broar har en brobaneplatta av betong som är oberoende av dess bärande 

konstruktionsdel, som är underliggande, är byggd av stål eller betong.   

Gångbroar och rörliga klaffbroar kan ha brobana av stål, trä eller aluminium [1]. 

Brobaneplatta är det system som säkert och med god komfort för trafiken, för över 

lasterna från trafiken, till huvudbärverk som i sin tur bär lasterna i längdriktning 

och överför denna till underbyggnaden, ibland via lager. De konstruktionselement 

som ingår i brobaneplattan är räcke, kantbalk, övergångskontruktioner, 

beläggning, tätskikt och avvattningssystem. Brobaneplattor som har integrerade 

kantbalkar har som funktionskrav att kunna fördela krafter från trafiken till 

huvudbärsystemet till skillnad från ej integrerade kantbalkar [1]. 

Brobaneplattor är den del av bron som i särklass orsakar de största 

underhållsinsatserna och därmed också de största kostnaderna [7]. 
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Figur 2.2 Beteckningar för en bros olika delar i tvärsektion exemplifierad med en stål betong 

Samverkansbro (FUD) 

Figur 2.3 Brobaneplattan som ett separat system är de del av en bro som orsakar de största 

kostnaderna för drift, underhåll och reparationer (FUD) 

2.3 Kantbalkar och räcke 

Kantbalkar sitter längst ut på varsin sida brobaneplattan och fungerar som 

infästning till räcke samt i vissa fall är även en bärande del. Kantbalkar styvar upp 

tunna brobaneplattor och hindrar även dagvattnet från att rinna ut från brons 

kanter där den sedan kan samlas upp i brunnar. 

Kantbalkar utsätts ofta för stora påfrestningar såsom vägsalt, fukt, frost och 

påkörningar vilket leder till att de förbrukas mycket fortare än övriga brons 

konstruktionsdelar vilket medför att de måste repareras eller bytas ut. 

Vid en undersökning som utfördes av Mattsson et. al. år 2007 i mellersta Sverige 

erhölls intressanta resultat jämfört med reparerade och utbytta kantbalkar. 
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Undersökningen baserades på information erhållen från BaTMan och visar på 

nedbrytning och livslängd för kantbalkar.  

 

Figur 2.4 Utbyte resp. reparerade kantbalkar sorterade efter ålder. Materialet är baserat på 

135 utbytta och 125 reparerade kantbalkar i mellerst Sverige (FUD) 

Resultat i figur 2.4 visar att medelåldern för utbyte kantbalkar för broar på Europa 

vägar var 37 år och för övriga broar 48 år. 

Figur 2.5 Jämförelse av ålder för 135 utbytta kantbalkar i mellerst Sverige (FUD) 

Utifrån dessa data strävar vi efter en metod som ger lägre kostnader, bättre 

arbetsmiljö och kortare arbetsgång.  
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2.3.1 Trafikverkets funktionskrav på kantbalkar 

Trafikverket som är Sveriges största beställarorganisation av infrastruktur har ett 

antal funktionskrav på kantbalkar som kan sammanfattas enligt nedan.  

Kantbalkar ska: 

 vara infästning för räcke, bullerskydd, skyddsanordningar m.m. 

 vara stöd för beläggningen, 

 ingå i brons avvattningssystem, 

 vara estetiskt tilltalande, 

 ingå i utsiktsskyddet 

 ingå i räckets trafiksäkerhetsförmåga [5] 

Avvattningssystemet är en viktig del för en bro eftersom det påverkar kantbalkens 

utformning och funktionskrav som leder till en god miljö och att trafiksäkerheten 

kan upprätthållas. Används rännor ska dessa vara själv-rensande. Kantbalkar 

förses med droppnäsa i underkant vilket inte får tränga in på det täckande 

betongskiktet [5]. 

Alla broar har räcken eller barriärer för att undvika att trafikanter kör av bron. En 

ståndare bör finnas för att våldet mot räcket inte ska bli för kraftigt. Där räcke 

används på kantbalkar av betong ska räckesståndaren under gjutas enligt TK bro 

[5]. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figur 2.6 Olika delar av ett broräcke (BaTMan) 

Räckets funktion är att på ett trafiksäkert sätt förhindra avkörning av tunga fordon, 

samt förmå personbilar att återgå till sin plats på brobanan och ibland ha 

tilläggsfunktioner som innebär att dessa bör förses med skyddsnät och skyddstak 

över järnväg samt t.ex. bullerskärmar [5]. 

För att säkerställa räckets funktion och kantbalkens bärförmåga med avseende på 

snittkrafternas fördelning i anslutande brobanekonsol ska armeringsmängden i 

kantbalken anpassas vilket medför att sprickbildning kan motverkas [8]. 
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2.3.2 Kantbalkstyper 

Det finns tre vanliga typer av kantbalkar nämligen; förhöjd, icke-förhöjd och 

försänkt som beskrivs kortfattat enligt nedan.  

a) Förhöjd kantbalk 

 Denna typ av kantbalk är den vanligaste i Sverige p.g.a. att den är lättare att 

forma och därmed lättare att bygga 

  Utformas så att den är förhöjd över beläggningen och förhöjningen kan variera 

med ett lägsta mått på 80 mm 

 Förhöjningen skapar ett bättre stöd för beläggningen 

 Då förhöjd kantbalk används minskar avståndet mellan navföljare och 

kantbalken. Det medför att krockvåldet inte blir så kraftigt 

 Används för att den på ett bra sätt samlar upp dagvattnet intill kantbalken [1] 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2.7 En typisk förhöjd kantbalk (BaTMan) 

b) Icke-förhöjd kantbalk 

 Utformas så att kantbalkens överytor kommer i nivå med beläggningen 

 Används även som ett stöd för beläggningen 

 Överytan på en sådan kantbalk ger en lutning, minst 1:20 utåt från bron, vilket 

gör att avvattningen kan ske direkt över kantbalken och att ytavlopp inte 

behöver användas 
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 Figur 2.8 En typisk icke-förhöjd kantbalk (BaTMan) 

c) Försänkt kantbalk 

 Försänkningen blir alltid lika stor med beläggningens tjocklek 

 Ger inget stöd till beläggningen, om inte provisoriskt stöd används 

 Avvattningen kan ske genom att låta vattnet rinna över kantbalken 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2.9 En försänkt kantbalk (BaTMan) 
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3. Produktionsmetoder 

3.1 Traditionella platsgjutna kantbalkar 

Arbete för utbyte av kantbalkar kan delas i tre steg nämligen; förberedelse, 

gjutning och efterarbete som beskrivs kortfattat enigt följande.  

Förberedelse 

Den gamla kantbalken tas bort genom vattenbilning eller sågning av den befintliga 

betongen. Vattenbilning är ett miljövänligt tillvägagångssätt att bila bort 

betongen. Man använder vatten under högt tryck i ett speciellt rörelsemönster för 

att uppnå den effekt man önskar. För sågning används en så kallad betong sax. 

Figur 3.1 visar vattenbilning av en befintlig betongkantbalk som ska bytas ut. 

 

Figur 3.1 Vattenbilningsarbete på en bro (källa: E-schakts)  

Därefter byggs det en ny form för kantbalken och armeringen monteras på plats. 

Armeringen kan monteras på olika sätt. Den metod som i huvudsak används idag 

är att bultar för räckesinfästningen placeras i kantbalken i samband med 

armeringsinläggningen och därmed gjuts in i kantbalken från början. 
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Figur 3.2 Formuppsättning och armering för gjutning av en ny kantbalk 

(fotograferad av författare 1) 

Gjutning 

Resultatet för gjutningen har stor betydelse för konstruktionens egenskaper, 

speciellt beständighet vilket gör det till mest krävande moment i produktionen. 

För att kunna skapa en homogen betong och en god kring gjutning av armering, 

måste man vibrera betongen noggrant.  

Betongen bearbetas genom vibrering med hjälp av en vibrator. En vibrator kan 

antingen vara placerad på själva formen eller vara en stav som förs ner i betongen. 

Den färska betongen innehåller en stor mängd luft som ska vibreras bort. 

Betongen måste vara homogen för att den färdiga produkten ska klara kraven På 

hållfasthet och beständighet [3]. 

Väl på plats och vibrerad bearbetas betongytan genom avdragning och borstning 

så att en jämn och fin yta erhålls. Kantbalkar har också höga krav på 

frostbeständighet vilket ofta leder till att luftporbildande medel tillsätts i 

blandningen. Vibreringsarbetet är därför av stor betydelse för betongens kvalitet 

[7]. 
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Figur 3.3 Gjutning av en kantbalk på en vägbro i fallstudie2 

 (fotograferad av författare 1) 

Efterarbete 

Omedelbart efter ytbehandlingen måste vattenhärdningen påbörjas. En god 

härdning sträcker sig över 5-7 dagar då differenskrypningen begränsas. Om 

lufttemperaturen överstiger 10° C bör härdningen utföras med kontinuerligt 

fukthållna mattor. Vid kallare väderlek förhindras avdunstningen med plastfolie 

[4]. 

Syftet med härdningen är att se till att betongen innehåller tillräckligt med fukt 

under tillräckligt lång tid för att hydratationen skall fungera väl. Hydratationen i 

betongen kan avstanna helt om den relativa fuktigheten i betongen understiger 80 

%. Under vintertid kan ytan täckas med isoleringsmatta för att hindra en för 

kraftig avkylning av betongen [4]. Om form rivningen sker för tidigt eller för 

snabbt finns det risk att betongytan avkyls då vill den dra ihop sig vilket innebär 

en uppenbar sprickrisk.  
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3.2 Prefabricerade kantbalkar 

3.2.1 Allmänt om prefabricering  

Med prefabricering flyttas produktionen från en provisorisk etablerad arbetsplats 

till fast industri. Arbetet sker i en väderskyddad miljö och med standardiserade 

byggmetoder vilket minskar risken för arbetsplatsolyckor. 

Inom brobyggnad menas att komponenter som till exempel balkar och plattor 

tillverkas i fabrik istället för att formas på plats.  

I Prefab industrin är kvalitetsmedvetenheten hög. Det gäller inte bara kvaliteten 

utan även produktionsteknik och miljöpåverkan för alla material såsom betong 

som stål [3]. 

Enligt betongvaruindustri (2010), studier visar att en tredjedel av 

produktionskostnaden i ett projekt är slöseri. Materialspill, stillastående maskiner, 

väntan och fel utgör ca 10 % av detta slöseri. Sjukdomar och skador relaterade till 

arbetet utgör den resterande delen som är ca 12 %. Byggbranschen är i behov av 

en minskning av detta slöseri därav är den prefabricerade metoden med sitt 

industriella byggande är ett sätt att minska detta.   

3.2.2 Lösningsförslag 

Lösningen som undersöks och analyseras har tagits fram av ett genomfört FUD-

projekt som utförts av KTH, avdelningen för brobyggnad på uppdrag av 

Trafikverket. Arbetet har utförts under ledningen av Lars Petterson och Håkan 

Sundquist, men en lång rad specialister har deltagit i projektet med värdefullt 

arbete. 

I referensgruppen ingick ca 15 brospeciallister från Trafikverket, konsulter och 

entreprenörer. Referensgruppen deltog i 3 seminarier under projektets gång.  

Inom projektet har arbetsgruppen tagit fram olika förslag på lösningar för utbyte 

av kantbalkar. Dessa lösningar låg till grund för att skapa en bas för utvärdering 

av teknik och ekonomi. Efter utvärderingen bearbetades 4 olika lösningar vidare 

men den ursprungliga listan innehöll 24 olika förslag.  
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Figur 3.4 Fyra olika förslag framtagna av referensgruppen (FUD) 

3.2.3 Prefabricerad stålkantbalk och räcke 

Vi har valt att undersöka ett förslag, framtagen av Ulf Nilsson på Ramböll 

Sverige, på prefabricerade stålkantbalkar som visats vara intressant och 

någorlunda uppfylla dess funktionskrav.  

Figur 3 visar schematiskt hur en prefabricerad stålkantbalk kan se ut i teorin. 

Kantbalkens dimensioner kan variera beroende på typ av bro och de laster som 

den är utsatt för. Utsidan av kantbalken är en öppningsbar lucka som kan användas 

vid inspektioner. Kantbalkspartierna hängs, med hjälpa av dragstänger, fast mot 

plattan. Ytan under beläggningen i kantskoning lutas innanför för att undvika 

vatten från tätskikt rinna över skarvar [5].  

Även räcket tillverkas i fabrik och monteras på överytan av kantbalken. Tanken 

med kantbalken är att vara snabb monterad både vid nyproduktion och vid utbyte. 
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Figur 3.5 Prefabricerad stålkantbalk, sektions ritning (FUD) 

Funktionskrav på en kantbalk enligt TRVK Bro 11 

I TRVK Bro 11 finns krav på kantbalkar. Eftersom den studerade kantbalken inte 

är tänkt för en specifik bro har endast berörda punkter tagits med i 

sammanställningen: 

B.1.11.1  

Kantbalkar ska i underkant förses med droppnäsa. 

B1.11.2  

En kantbalk på en vägbro ska ha minst samma förhöjning över beläggningen och 

samma horisontella avstånd mellan räcket och kantbalkens insida som den 

kantbalk räcket var monterat på vid provningen. 

På brobaneplattor över trafikerade ytor, vägar, järnvägsspår, vissa vattendrag etc. 

ska kantbalken utformas förhöjd över beläggningen för uppsamling och 

bortledning av dagvatten. Förhöjningen ska vara minst 80 mm. 

G.3.2.6  

Om beläggningen fordrar ett permanent sidostöd får kantbalken inte vara 

utformad som en försänkt kantbalk. 
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G.9.1.2.1  

Vägbroar ska förses med ett broräcke i de kanter som är parallella med körbanan. 

Dessutom gäller följande krav när ett räcke placeras i brons kant. 

 Toppföljarens överkant ska vara minst 1200 mm över beläggningens överkant 

där gång- och cykeltrafik kan förekomma på en körbana längs räcket. 

 Den fria öppningen mellan kantbalkens överkant och navföljarens underkant 

respektive mellan navföljarens överkant och toppföljarens underkant får inte 

överstiga 450 mm. 

Om broräcket inte uppfyller detta krav ska räcket förses med mellanföljare, 

skyddsnät, spjälgrind eller stänkskydd. Dock gäller inte kravet på den fria 

öppningens storlek för räcken där gång- och cykeltrafik inte får förekomma. 

G.9.1.6.5 

Centrumavståndet mellan ståndare ska mätas parallellt med 

kantbalken. Avståndet från en ståndares centrumlinje till kantbalkens ände ska 

vara minst 0,25 m. En ståndare ska placeras vertikalt. 

G.9.1.6.6  

En ståndare ska fästas in i bron genom att en på ståndaren fastsvetsad fotplatta 

skruvas fast i bron. 

Tabell 3.1 Lösningsförslag uppfyller funktions krav enligt TRVK Bro 11(FUD) 

ÖVRIGA KRAV      

STÖD FÖR BELÄGGNING          Ja  

INGÅ I KONSOLENS ELLER PLATTANS BÄRFÖRMÅGA          Ja  

AVVATTNING          Ja  

TRAFIKSÄKERHETSVÄNLIG          Ja  

UTBYTBAR          Ja  

INFÄSTNING FÖR RÄCKE          Ja  

Tabell 3.2 Lösningsförslag uppfyller övriga funktionskrav (FUD) 

 

 

FUNKTIONSKRAV ENLIGT TRVK BRO 11      

B.1.11.1 Droppnäsa  Ja   

B.1.11.2 Förhöjning  Ja   

G.3.2.6 Beläggningen  Ja   

G.9.1.2.1 Räckesutformning  Ja   

G.9.1.6.5 Ståndare  Ja   

G.9.1.6.6 Räckesinfästning  Ja   
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Fienderna  

Tösalt Dålig Ytan under beläggningen i kantskoning måste lutas  

Vanligt vatten Bra 
Is/frost nedbrytning Dålig Problem med frostsprängning inträffa 
Saltkristallisation Bra 

Sulfatangrepp Bra 

Urlakning Bra 

Sprickor Dålig Ofrivillig samverkan mellan brobaneplattan och kantbalk kan ge 

ogynnsam koncentration av sprickor                     

Tabell 3.3 Några egenskaper för prefab stålkantbalkar (FUD) 

3.2.4 Prefabricerad metod för stålkantbalkar 

Arbetet för utbyte av kantbalkar med den prefabricerade metoden kan delas i två 

arbetsmoment: 

Förberedelser 

Den befintliga kantbalken tas bort genom sågning av betong med hjälp av en så 

kallade betongsåg. Genom att använda betongsåg fås ett mycket jämnt snitt, vilket 

önskas i de fall gjutning inte ska ske, och den gamla kantbalken tas ned med en 

lyftkran och transporteras bort. Då kantbalken och räcket tillverkas i fabriken 

behövs inga former och armering vilket leder till att man sparar väldigt mycket 

tid. 

Därefter monteras ca en meter långa dragstänger in i plattan genom borrning och 

detta bör utföras ca 1-2 dygn innan fortsatt arbete med bron kan ske för att de ska 

få ett ordentligt fäste. 

Utförande 

Stålkantbalkarna och räcket levereras till platsen. Kantbalksytan mot plattan 

förseglas med en typ av epoxi, en härdplast som stelnar med hjälp av en härdare 

och tillhör gruppen epoxiplaster.  

Stålkantbalkar tillverkas i partier om ca 3,6 m. Längden på kantbalkspartierna är 

beroende av räckesståndares c/c avstånd. Partierna bör ha en längd som är längre 

än c/c-avståndet så att två räckesståndare har möjlighet att monteras på ett 

kantbalksparti. Med hjälp av en kranbil lyfts de nya kantbalkarna och hängs fast 

på befintliga dragstänger i plattan och skruvas fast med muttrar.  

Fördelar Nackdelar 

Kantbalken fungerar som en dela av formen 

(ingen formsättning) 

Möjligtvis högre kostnad 

Oåtkomlig för snöplog Korrosion 
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Figur 3.6 Prefabricerad stålkantbalk, planritning (FUD) 

Uppskattning av kostnader för utbyte av stålkantbalk med den prefabricerade 

metoden. 

 

E-SCHAKTS OCH SVEVIAS KOSTNADSUPPSKATTNING FÖR 

UTBYTE AV 6M KB 

SÅGNING AV BEFINTLIG KANTBALK   1 700kr/m 

HANTERING KB-BTG 1 000kr/skift 

SKYLIFT 2 000kr/skift 

MONTAGE 3ST 20 000/skift 

SERVICEBIL 1 000/skift 

KRANBIL  15 200kr/skift 

STAG 2 500kr/st 

DIVERSE MASKINER 1 000kr/skift 

STÅL INKL. VARMFÖRZINKNING, 

BOCKNING, SÅGNING OCH BORRNING 

6 750kr/m 

RÄCKE 4 500kr/m 

TOTALT 134 900 kr/6 m eller 22 483 

kr/m 

Tabell 3.4 Kostnaden per meter för utbyte av kantbalk med prefab. metoden. 

Entreprenörens uppskattning av tiden för utbyte av kantbalk med den 

prefabricerade metoden 
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E-schakt och Svevias uppskattning av tiden för utbyte av 6m kantbalk 

Sågning och borttransport 8h 

Borrning och montering av dragstänger 8h 

Montering av stålkantbalk 8h 

Totalt 24h 

Tid/m 24/6 = 4h/m 

Tabell 3.5 Utförandetiden för utbyte av 6m-kantbalk med prefab metoden. 
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4. Fallstudier 

Vi har valt att följa upp tre olika broar i detta examensarbete som avgränsning. 

De anses vara typiska för majoriteten av broar i Sverige.  

Som vi tidigare har nämnt är vårt syfte att undersöka och analysera skillnaden i 

lönsamheten mellan den platsgjutna- och prefabricerade metoden gällande tre 

viktiga faktorer som är tid, kostnad och arbetsmiljö. 

Tid 

Utförandetiden för den platsgjutna metoden finns det verkliga data på, tagna från 

trafikverket och entreprenörerna som utförde arbetet, medan för den 

prefabricerade metoden har brospecialister och sakkunniga personer från båda E-

schakt och SVEVIA uppskattat. 

Kostnader 

För att kunna räkna fram den totala kostnaden för utbyte av kantbalkarna med 

båda metoderna måste man räkna beställar- och användarkostnader. 

Beställarkostnader/investeringskostnader innefattar material, maskin och 

arbetskostnader. Samhällskostnader innefattar trafikanternas förseningar, 

fordonsdrift och olyckor.   

 Beställarkostnader = Material + Maskin + Arbetskraft 

 Samhällskostnader = Förseningar + Fordonsdrift + Olyckor  

 Totalkostnad = Beställarkostnader + Samhällskostnader 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4.1 Faktorer vi har tagit hänsyn till vid beräkning av totala kostnader för respektive metod. 

 

Total kostnad 

Material 

Maskin 

Arbetskraft 

Förseningar 

Fordonsdrift 

Olyckor 

Beställarkostnader 

Samhällskostnader 
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4.1 Fallstudie I 

Bro över Mellösasjön och Sundtorp 

Bron, som är av typen balkbro, är belägen i Södermanlands län i kommunen Flen. 

Bron befinner sig på en allmänväg som går över en järnväg. Den byggdes år 1952 

och ägs av Trafikverket där den har konstruktions nummer 4-222-1. 

Sedan 1952 har en hel del åtgärder utförts, dock inte på kantbalken, med undantag 

av en ytbehandling år 2003 som innebar en impregnering [9]. Bron ingår i 

projektet ”Integrerat brounderhåll Bropaket Södermanlands län” som innefattar 

totalt 40 broar. Reparationsarbetet är beställt av TRV där SVEVIA är 

entreprenören som utför åtgärderna på dessa broar.  

Det intressanta med denna fallstudie är att bron går över en järnväg vilket i vanliga 

fall medför extra kostnader p.g.a. tillfälliga skyddsåtgärder för järnvägstrafik bl.a. 

speciella byggställningar. Sådana skyddsåtgärder är man inte i behov av då man 

använder sig av den prefabricerade metoden. 

 

Figur 4.2 Karta på brons belägenhet (BaTMan) 
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Övergripande tekniska uppgifter 

Konstruktionsnummer 4-222-1 

Konstruktionslängd 103 m 

Konstruktionsyta 792 m² 

Bro yta 710 m² 

Kantbalkarnas längd 222 m 

Räckens längd 222 m 

Tabell 4.1 Fakta och tekniska uppgifter om bro 4-222-1 (BaTMan) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4.3 Vy bild 1 på bro 4-222-1 (BatMan) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4.4 Vy bild 2 på bro 4-222-1 (BatMan) 

Utbytesarbetet av kantbalkar på denna bro påbörjades vecka 31 år 2014 och 

avslutades vecka 42 samma år vilket innebär en total reparationstid på 12 veckor. 
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Enligt uppgifter från entreprenören så tog det ca 1340 timmar att utföra arbetet 

vilket ger en tid på 6 timmar för att reparera 1m-lång kantbalk med den 

traditionella platsgjutna metoden (se Bilaga 1 årstidplan Bropaket 

Södermanland).  

Genom att utnyttja den uppskattade tiden för utbyte av 1m stålkantbalk med den 

prefabricerade metoden lyckades vi räkna fram en ungefärlig tid för reparation 

med denna metod för denna bro. 

Utförandetiden för utbyte av kantbalk och räcke med den prefabricerade 
metoden för Mellösa bro 
Moment Mängd Tid/m Totaltid 

Ny kantbalk 

 Sågning och borttransport av 
kantbalk 

 Montering av dragstänger 

 Upphängning av balkar och räcke 

 
222m 

 
4h/m 

 
888h 

Tabell 4.2 Uppskattat data på utförandetiden för utbyte av kantbalk och räcke (TRV databas) 

 

 
 

Figur 4.5 Utförandetiden för respektive moment med den prefabricerade metoden. 

 

Med hjälp av verklig data tagen från trafikverkets databas lyckades vi räkna fram 

beställarkostnader för utbyte av kantbalken med den platsgjutna metoden (se 

bilaga 2). 

296h

296h

296h

Fallstudie I Bro Mellösasjö

Sågning och borttransport

Borning och montering av
dragständer

Montering av stålkantbalkar
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Beställarkostnader för utbyte av kantbalk och räcke med den platsgjutna 

metoden 

 Mängd a-pris/m  Belopp  

Avvägningsdubb 26 punkter 410 kr 91 020 kr 

Utbyte av kantbalk 

 Vattenbilning(rivning av kantbalk) 

 Formsättning och armering 

 Gjutning 

 Material 

222 m 13 840 kr 3 072 480 kr 

Borttagning och utbyte av räcken 

 Arbete 

 Material 

222 m 4 566 kr 1 013 652 kr 

Impregnering av nya kantbalken 222 m 234 kr 6 084 kr 

Tillfälliga skyddsåtgärder för järnvägstrafik   307 000 kr 

Totala kostnaden 4 490 232 kr 

Kostnad/m 20 226 kr  

Tabell 4.3 Verklig data på beställarkostnader för utbyte av kantbalk och räcke (TRV databas). 

Genom att utnyttja uppskattade kalkylen för 1m-lång stålkantbalk av 

beställarkostnader för utbyte med den prefabricerade metoden i avsnitt 3.2.4 blev 

kostnaden 22 243 kr/m med hänsyn till olika arbetsmoment, arbetskraft och 

material som krävs vilket medför en total beställarkostnad på 4 937 946 kr för 

denna bro. 

Beställarkostnader för utbyte av kantbalk och räcke med den 

prefabricerade metoden 

 Mängd a-pris/m Belopp 

Utbyte av kantbalk och räcke 

 Borttagning av räcke 

 Sågning av kantbalk 

 Borrning av dragstänger 

 Upphängning och fästning av stålbalkar 

 Infästning av räcke 

 Material 

 

222m 

 

22 243 kr 

 

4 937 946 kr 

Tabell 4.4 Uppskattad värde på beställarkostnader för utbyte av kantbalk och räcke med den 

prefabricerade metoden. 

Med hjälp av BaTMan kunde vi framställa samhällskostnader för respektive fall 

där antal last- och personbilar som kör över bron, förväntade restidsförseningar, 

omlednings sträcka och eventuella olyckor kunde beaktas. 
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Samhällskostnader för utbyte av kantbalk och räcke med den platsgjutna 

metoden 

Antal dygn Antal person- och 
lastbilar 

Förseningstid  Omlednings 
sträcka  

Kostnad 

84 2 839 st 
personbilar 

15 minuter 16 Km 11 207 000 kr 

84 135 lastbilar 15 minuter 16 Km 1 191 000 kr 

Totalkostnad 12 398 000 kr 

Kostnad/h 6 150 kr/h 

Tabell 4.5 Uppskattar värde på samhällskostnader för utbyte av kantbalk och räcke med den 

prefabricerade metoden. 

Samhällskostnader är proportionella mot utförandetiden vilket innebär att dessa 

kostnader blir lägre. Kostnaden per timme är det samma för båda platsgjutna och 

prefabricerade metoden eftersom trafikanordningsplan och förseningstid för varje 

trafikant inte kommer att förändras vilket medför en samhällskostnad på 

5 461 023 kr. 

Samhällskostnader för utbyte av kantbalk och räcke med den 

prefabricerade metoden 

Antal dygn Förseningstid Samhällskostnad/timme Total kostnad 

37 15 minuter 6 150 kr 5 461 023 kr 

Tabell 4.6 Uppskattat värde på samhällskostnader för utbyte av kantbalk och räcke med den 

prefabricerade metoden. 
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Skador på brons kantbalkar innan reparationen: 

  

Figur 4.6 Spjälkningsskador på kantbalken och korroderad armering innan reparation (BaTMan) 

 

Figur 4.7 Spjälkningsskador på kantbalken och korroderad armering innan reparation (BaTMan) 
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4.2 Fallstudie II 

I den andra fallstudien har vi valt att studera utbyte av kantbalkar på två 

motorvägsbroar, som ligger precis eftervarandra eftersom båda broar ingick i 

samma projekt och arbetet för reparationer utfördes samtidigt. 

Broarna är, av typen plattram bro, belägna på E18 i Stockholms län inom Järfälla 

kommun. De byggdes år 1966 och ägs av Trafikverket. Reparationsarbetet av 

dessa broar utfördes av E-schakt entreprenad AB.  

Figur 4.8 Karta över broarnas belägenhet (BaTMan) 

Bro över gång- och cykelväg vid Allevägen s Säby 

Övergripande tekniska uppgifter för bro 2-836-1 

Konstruktionsnummer 2-836-1 

Konstruktionslängd 6,1 m 

Konstruktionsyta 186 m² 

Bro yta 181 m² 

Kantbalkarnas längd 23,2 m 

Räckeslängd 38,6 m 

Tabell 4.7 Fakta och tekniska uppgifter om bro 2-836-1 (BaTMan) 
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Figur 4.9 Vy bild 1 på bro 2-836-1. BatMan  

 

Figur 4.10 Vy bild 2 på bro 2-836-1. BatMan 

Bro över enskild väg v Säby 

Tabell 4.8 Fakta och tekniska uppgifter om bro 2-745-1 (BaTMan) 

Övergripande tekniska uppgifter för bro 2-754-1 

Konstruktionsnummer 4-745-1 

Konstruktionslängd 14,9 m 

Konstruktionsyta 482 m² 

Bro yta 470 m² 

Kantbalkarnas längd 32,2 m 

Räckeslängd 32,2 m 
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Figur 4.11 Vy bild 1 på bro 2-754-1 (BaTMan) 

Figur 4.12 Vy bild 1 på bro 2-754-1 (BaTMan) 

Utbytesarbetet av kantbalkar på dessa broar påbörjades vecka 21 år 2014 och 

avslutades vecka 47 samma år vilket innebär en total reparationstid på 35 veckor 

varav 60 dygn för reparation av kantbalkar (se Bilaga 2). 
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Utförandetiden för utbyte av kantbalkar och räcke med den platsgjutna 

metoden för E18 broar 

Moment Mängd Tid 

Rivning av kantbalkar 22,3 m 10 dygn eller 10 skift = 80 h 

Nya kantbalkar 

 Formsättning 

 Armering 

 Gjutning 

 Efterarbete 

22,3 m 50 dygn eller 50 skift = 400 h 

Total utförandetid 480 h eller ca 21,5 h/m 

Tabell 4.9 Utförandetiden för utbyte av kb med platsgjutna metod E18 broar (BaTMan) 

För att kunna jämföra utförandetiden i båda metoder och genom att utnyttja den 

uppskattade tiden för utbyte av 1m stålkantbalk med den prefabricerade metoden, 

på samma sätt som vi gjorde i ”Fallstudie I” lyckades vi räkna fram en ungefärlig 

tid för reparation med denna metod för dessa broar. 

 

Utförandetiden för utbyte av kantbalk och räcke med den prefabricerade 

metoden för E18 broar 

Moment Mängd Tid/m Totaltid 

Ny kantbalk 

 Sågning och borttransport av kantbalk 

 Montering av dragstänger 

 Upphängning av balkar och räcke 

 

22,3m 

 

4h/m 

 

89,2h 

Tabell 4.10 Utförandetiden för utbyte av kb med prefabricerade metod E18 broar (BaTMan) 

Skillnaden i utförandetiden mellan de två metoderna i denna fallstudie beror på 

att ett antal oförutsedda faktorer bl.a. oenighet med berörd kommun där projektet 

pågick angående framtagna trafikanordningsplaner vilket ledde till att projektet 

blev försenat. 
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Figur 4.13 Utförandetiden för de tre olika arbetsmoment som krävs vid utbyte av kantbalkar med den 

prefabricerade metoden på respektive bro. Varje arbetsmoment utgör av en slump en tredjedel av den 

totala arbetsgången. 

 

I nedanstående tabeller presenteras sammanställning av beställar- och 

samhällskostnader för båda platsgjutna och prefabricerade metoden för respektive 

bro i denna fallstudie likaså i fallstudie I, d.v.s. genom att använda verklig- och 

uppskattad data från trafikverket och entreprenörer. 

 

Platsgjuten 

Beställarkostnader för utbyte av kantbalk och räcke med den platsgjutna 

metoden för bro 2-754-1 

 Mängd à-pris i kr Belopp i kr 

Avvägningsdubb 5st punkter 5st punkter 191 kr 955 kr 

Utbyte av kantbalk 

 Vattenbilning(borttagning) 

 Formsättning och armering 

 Gjutning 

 Material 

16,1 m 16 127 kr 259 645 kr 

Borttagning och utbyte av räcken  

 Material 

 Arbete 

16,1 m 4 564 kr  73 480 kr 

Impregnering av nya kantbalken 16,1 m 347 kr 5600 kr 

Totala kostnaden  339 680 kr 

Kostnad/m 21 098 kr  

 
Tabell 4.11 Verklig data på beställarkostnader för utbyte av kantbalk och räcke (TRV databas) 

 

29,7h

29,7h

29,7h

Fallstudie II E18 broar

Sågning och borttransport

Borning och montering av
dragständer

Montering av stålkantbalkar
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Beställarkostnader för utbyte av kantbalk och räcke med den platsgjutna 

metoden för bro 2-836-1 

 Mängd à-pris i kr Belopp i kr 

Avvägningsdubb  5st punkter 215 kr/st 1 075 kr 

Utbyte av kantbalk 

 Rivning med vattenbilning 

 Formsättning och armering 

 Gjutning 

 Material 

6,2 m 16 400 kr/m 101 680 kr 

Borttagning och utbyte av räcken 

 Material 

 Arbete 

6,2 m 4 468 kr  27 701 kr 

Impregnering av nya kantbalken 6,2 m 306 kr 1900 kr 

Totala kostnaden  132 356 kr 

Kostnad/m 21 347 kr  

 
Tabell 4.12 Verklig data på beställarkostnader för utbyte av kantbalk och räcke (TRV databas) 

Eftersom båda broar ligger efter varandra blir det samma samhällskostnader i och 

med att båda ingår i samma trafikanordningsplan och ger en total förseningstid på 

2 minuter. 

Samhällskostnader för utbyte av kantbalk och räcke med den platsgjutna 

metoden fallstudie II 

Antal dygn Antal person- och 

lastbilar 

Förseningstid i  Omlednings 

sträcka  

Kostnad 

60 32 773 st 

personbilar 

2 minuter Inget  12 321 000kr 

60 3 294 lastbilar 2 minuter Inget 2 768 000 kr 

Totalkostnad 15 089 000 kr 

Kostnad/h 10 478 kr 

Tabell 4.13 Uppskattat värde på samhällskostnader för utbyte av kantbalk och räcke med den 

prefabricerade metoden för fallstudie II. 

Prefabricerad metod stålkantbalk 

Beställar- och samhällskostnader med denna metod för båda broar i denna 

fallstudie sammanställs i samma tabell enligt nedan. 
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Beställarkostnader för utbyte av kantbalk och räcke med den 

prefabricerade metoden 

 Mängd a-pris/m Belopp 

Utbyte av kantbalk och räcke 

 Borttagning av räcke 

 Sågning av kantbalk 

 Borrning av dragstänger 

 Upphängning och fästning av stålbalkar 

 Infästning av räcke 

 Material 

 

22.3 m 

 

22 243 kr 

 

496 018 kr 

 

Tabell 4.14 Verklig data på beställarkostnader för utbyte av kantbalk och räcke (TRV databas) 

 

Samhällskostnader för utbyte av kantbalk och räcke med den 

prefabricerade metoden 

Antal dygn Förseningstid Samhällskostnad/timme Total kostnad 

11 2 minuter 10 478 kr/h 2 766 192 kr 
 

Tabell 4.15 Uppskattad värde på samhällskostnader för utbyte av kantbalk och räcke med den 

prefabricerade metoden. 
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5. Resultat 

Vid reparation av broar strävar man efter att begränsa trafikstörningar och öka 

säkerheten för arbetarna eftersom arbetsmomentet där formsättningen sker är 

problematisk och tidskrävande. Detta medför en process som även blir kostsam. 

Fördelen med prefabricerade byggelement jämfört med det traditionella 

platsgjutna metoden är tidsförkortning av reparationen p.g.a. uteslutandet av 

formsättning och armering då tillverkningen av byggelementen istället sker i 

industriell verksamhet. Detta i sin tur minskar tiden som en väg måste vara helt 

eller delvis avstängd vilket ger ökade tidsvinster framförallt för den som använder 

vägen dagligen och beställare som slipper leda om trafiken. För broar som går 

över en järnväg har i vanliga fall extra kostnader p.g.a. tillfälliga skyddsåtgärder 

för järnvägstrafik såsom speciella byggställningar. Sådana skyddsåtgärder är man 

inte i behov av då man använder sig av den prefabricerade metoden. 

Personalstyrkan vid reparationer minskar eftersom kantbalkarna tillverkas i 

fabrik. Detta är en fördel för arbetsmiljön med hänsyn till trafikmiljön som alltid 

är en säkerhetsrisk. Andra arbetsmiljömässigt stora fördelar är bättre 

lyfthjälpmedel samt bättre temperaturförhållanden [3]. 

5.1 Utförandetiden 

Utförandetiden för varje bro i båda studier presenterades i avsnittet ”fallstudier” 

enligt data tagen från trafikverket och entreprenören för respektive fall. Vi har 

även gjort ett diagram som visar skillnaden i utförandetiden mellan den 

platsgjutna- och prefabricerade metoden. 

Genom att utnyttja den uppskattade tiden för utbyte av 6m stålkantbalk med den 

prefabricerade metoden lyckades vi räkna fram en ungefärlig tid för reparation 

med denna metod för respektive bro.  

Om utförandetiden för utbyte av 6m-lång stålkantbalk är ca 24 timmar kan man 

uppskatta en reparationstid för varje bro enligt tabellen nedan. 

 

 
Figur 5.1 Uppskattad tid för utbyte av prefab. Stålbalk enligt entreprenören för fallstudie I och II. 

Uppskattade utförande tiden för utbyte av kantbalkar och räcken med den 

prefabricerade metoden 

Fall Kantbalkarnas längd Tid 

Fallstudie 1 Bro 4-222-1 222,0 m 1340 h 

Fallstudie 2 Bro 2-754-1 16,1 m 64,4 h 

Fallstudie 2 Bro 2-836-1 6,2 m 24,8 h 
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Figur 5.2 Skillnaden i utförandetiden mellan den platsgjutna och prefabricerade metoden. 

Ovanstående tabell visar skillnader i tid med respektive metod vid 

kantbalksutbyte.  

Mest dominerande fördel för prefabricerade kantbalkar är tidsaspekt.  

Uppskattningsvis skulle man vid fallstudie I spara ca 452- och fallstudie II 391 

arbetstimmar, d.v.s. en minskning med ca 34 % respektive 80 % vilket genererar 

en stor vinst för de som brukar vägen dagligen men även för beställare vid 

köbildning.  

 

5.2 Kostnader  

I ett arbetsmoment för utbyte av kantbalkar står utförandetiden proportionell till 

samhällskostnaden, d.v.s. ju längre reparationstid är desto högre kostnader uppnår 

man.  

Som man kan se nedan medför den prefabricerade metoden återigen en besparing, 

här i samhällskostnader. Fallstudie I och II ger vardera en lägre kostnad på ca 

6 936 977 kr och 12 322 808 kr. 
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Figur 5.3 Skillnaden i användar- och samhällskostnader mellan den platsgjutna och prefabricerade 

metoden. 

Fallstudie 1 och 2 ger vardera en högre beställarkostnad på 447 714 kr och 23 982 

kr, vilket är en marginell skillnad i kostnader trots färre arbetsmoment. En av 

orsakerna kan vara högre material- och maskinkostnader dessutom omfattar 

studien endast två entreprenörer vilket medför låg konkurrens.      
 

 

Figur 5.4 Skillnaden i beställarkostnader mellan den platsgjutna och prefabricerade metoden. 
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5.3 Arbetsmiljö 

Under examensarbetet har vi varit på studiebesök i en bro över järnväg i 

Södermanlands län. Kantbalken skulle bytas ut med den traditionella platsgjutna 

metoden. Byggarbetarna jobbade väldigt nära vägkanten och på en hög höjd över 

järnväg och över sjön på vissa delar av bron. Det tar mycket längre tid att byta ut 

kantbalken med den traditionella platsgjutna metoden vilket medför betydligt 

större risk för arbetarna när man jobbar så nära vägkanten under en längre tid.  

Arbetsmiljön skulle bli betydligt bättre med den prefabricerade metoden. Själva 

utbytet av kantbalken med den platsgjutna metoden är mycket riskfull i dagens 

läge. Byggarbetarna jobbar oftast längs vägkanten och på höga höjder. Det 

innebär stor risk för fallolyckor. Med den prefabricerade metoden används 

lyftkranar. Yrkesarbetarna berörs inte lika mycket av klimatpåverkan i en fabrik 

på samma sätt som vid arbete utomhus. Man kan dessutom undvika tunga 

arbetsuppgifter såsom lyft av tunga byggelement såsom armeringsjärn bland 

annat.  

Tyvärr så sker det ändå många arbetsolyckor på byggarbetsplatser, men man kan 

sträva efter en nollvision och målet är att det inte alls ska ske några dödsolyckor 

på en arbetsplats om vi använder den förslagna metoden. Alla olyckor kan 

förebyggas.  
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6. Diskussion och slutsats 

I detta examensarbete har undersökts om lönsamhet vid utbyte av kantbalkar med 

prefabricerad metod. Utifrån de värden som fåtts vid tre kantbalksbyten, på 

broarna i båda fallstudier, kan slutsatsen om lönsamhet vara positiv. Metoden med 

prefabricerade kantbalkar är ett lönsamt koncept! Arbetsmiljön blir bättre, 

produktionstiden kortare och kvaliteten säkerställs.  

I den kostnadsjämförelsen som studerats är en prefab kantbalk inte billigare än 

motsvarande platsgjuten kantbalk men den är inte heller så mycket dyrare. Vi fick 

svar av två olika entreprenadföretag, E-schakt och SVEVIA, så konkurrensen var 

begränsad vilket gör att priserna blir betydligt högre för båda material och 

arbetskraft.   

Samhällskostnader blir mycket lägre med den prefabricerade metoden eftersom 

produktionstiden blir mycket kortare vilket även leder till mindre trafikstörningar 

och bättre arbetsmiljö då exponeringstiden mot befintlig trafik kortas 

Inställningen till prefab byggelement hos beställarna är idag ljusare än på många 

år. Detta beror på strävan efter nya metoder som gynnar beställare, entreprenörer 

och samhället. Det visar sig även att beställarna bland annat genom FIA har fått 

upp ögonen för vinsterna med industriellt byggande och korta trafikstörningar. 

 

Utifrån de slutsatser vi har kommit fram till, rekommenderar vi att Trafikverket 

satsar på ett ”Pilot försök” för att kunna utreda hållbarhet och lönsamheten hos 

dessa stålkantbalkar. Det kan också vara intressant att undersöka eventuella 

ändringar i trafikanordningsplan och utformning av arbetsplatsen för att på så sätt 

skapa bättre förutsättningar för underhållsarbete samt minimera trafikstörningar 

och köbildning.    
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