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Sammanfattning  
Trafikverket har sedan juni 2017 en strategi för tillgångsförvaltning, vars mål är en optimal 

livscykelhantering av organisationens tillgångar. En viktig del i arbetet är att säkerställa 

förväntad funktionalitet till lägsta livscykelkostnad (LCC).  

En följd av strategin för tillgångsförvaltning är att den statliga väg- och järnvägsanläggning-

en har delats in i teknikområden, som samverkar för att tillgodose trafikanternas behov. För 

varje teknikområde finns en tillgångsstrategi, som talar om hur tillgångarna inom teknikom-

rådet ska förvaltas för att olika krav på anläggningen ska tillgodoses. Kraven anges med 

hjälp av de sex leveranskvaliteter för transportsystemet som Trafikverket har definierat.  

Denna tillgångsstrategi gäller teknikområde Bro, som tillhör avdelning Vägsystem (UHvä), 

och har tre användningsområden: 1) Planering och prioritering av åtgärder, 2) Redovisning 

och analys av teknikområdet och tillgångarnas bidrag till transportsystemets leverans-

kvaliteter, samt 3) Kommunikation av hur tillgångarna förvaltas.  

Redovisning och analys 

Trafikverket förvaltar drygt 16 500 broar för väg-, gång- och cykeltrafik. Brobeståndet är 

relativt gammalt, sett i ett europeiskt perspektiv. Ungefär 15 % av broarna är byggda före 

förstatligandet av vägväsendet 1944 och de är dimensionerade för relativt låga trafiklaster.  

Nästan 40 % av broarna är byggda före 1965. Dessa har normalt sett sämre frostbeständig-

het än nyare broar. Det beror på att det först då infördes krav på luftinblandning i betongen. 

Det gjordes för att öka frostbeständigheten och var en följd av att halkbekämpning med salt 

blev allt vanligare.  

Många stora broar byggdes i mitten av 1960-talet fram till tidigt 70-tal, exempelvis Ölands-

bron och broarna på Essingeleden, vilket innebar en kraftig ökning av den totala broytan. 

Broarna som byggdes då är idag ca 50 år gamla och har passerat halva sin bedömda tekniska 

livslängd. Därmed är det dags för en eller flera större åtgärder för att rusta upp dem, vilket 

leder till ett ökat behov av resurser till brounderhåll nu. 

Kostnader 

Under 2019 planerar Trafikverket att omsätta mellan 1 100 och 1 200 miljoner kronor inom 

underhåll av vägbroar. Tilldelade medel har ökat med ca 7 % per år under de senaste fem 

åren, från ca 800 miljoner kronor 2014 till ca 1100 miljoner kronor 2019. Samtidigt har 

landets totala broyta ökat årligen med ca 1,2 % på grund av att det byggs fler nya broar än 

det rivs gamla och att nya broar blir allt större. 

Merparten av medlen för brounderhåll används för att genomföra större broreparationer 

eller reinvesteringer. Dessa åtgärder kräver lång planering. Först i form av tekniska utred-

ningar och genomförandeutredningar, därefter i form av teknisk projektering, samordning 

med avseende på trafik och andra projekt samt upphandling. Brounderhåll kan därför liknas 

mer vid investeringsverksamhet än traditionell underhållsverksamhet. 

Bidrag till transportsystemets leveranskvaliteter 

Förebyggande underhåll av brobeståndet minskar sannolikheten för funktionsbrister. 

Dessutom leder löpande inspektioner och tillståndsbedömningar till att säkerhetsrelaterade 
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brister upptäcks och kan åtgärdas. På så sätt ger åtgärderna direkt effekt på transport-

systemets robusthet och säkerhet. De ger även stor indirekt effekt på punktligheten, 

kapaciteten och användbarheten. 

Den maximalt tillåtna bruttovikten för fordon som färdas på allmänna vägar har successivt 

ökat från 33,5 ton på 1950- och 60-talet till 74 ton under de senaste åren. För att fortsätta 

möta denna utveckling har Trafikverket nyligen infört bärighetsklassen 4, BK4 (max 74 ton 

bruttovikt), och det utreds om drygt 700 broar på vägnätet med bärighetsklass 1 (max 64 ton 

bruttovikt) behöver förstärkas eller bytas ut för att kunna klara kraven för BK4. 

Broarnas bidrag till transportsystemets robusthet beskrivs både av deras funktionella 

standard och av brobeståndets tillstånd. För att beskriva tillståndet används indikatorn 

”brist på kapitalvärde”. Den anger kostnaden för att reparera skador på brobeståndet i 

förhållande till dess återanskaffningsvärde. Vid värderingen viktas varje konstruktion med 

hänsyn till sin storlek. Indikatorn tillkom 1996 och sedan dess har tillståndsutvecklingen för 

brobeståndet som helhet varit positiv. På senare år har dock den positiva utvecklingen 

brutits, men indikatorn ligger nära det utpekade slutmålet för 2025. 

Vid utgången av 2018 hade 48 vägbroar en nedsatt bärighet, dvs. lägre bärighet än den som 

bron ursprungligen var dimensionerad för. Detta är i paritet med det utpekade målet för 2025. 

Genom att ställa krav på klimateffektivitet vid upphandlingar bidrar teknikområdet till 

minskad klimatpåverkan. Sedan 2019 ställs klimatkrav på drivmedel, cement, betong samt 

armerings- och konstruktionsstål som används av entreprenören. Dessutom ställs krav på 

reduktion av klimatpåverkan jämfört med den ursprungliga klimatkalkylen i förfrågnings-

underlaget.  

Långsiktiga mål 
Teknikområdet omfattas av områdesspecifika mål för robusthet, användbarhet och säkerhet.  

- Indikatorn ”brist på kapitalvärde” ska ligga stabilt mellan 15 och 25 promille.  

- Antalet broar med nedsatt bärighet ska vara stabilt mellan 30 och 60 st. Den 

övervägande delen av broar med nedsatt bärighet ska ha BK1, dvs. den sänkta 

bärigheten ska endast påverka övertunga transporter som kräver dispens. 

- Säkerhetsnivån vid dimensionering av nya broar och bärighetsberäkning av 

befintliga broar ska vara 0,999999. 

Dessutom påverkar det generella målet för kapacitet: 2029 ska bärighetsklassen vara BK4 

på 70–80 % av de vägar som är viktigast för näringslivet, s.k. ”Strategiskt utpekade vägar för 

tung trafik”. Målet för miljö och hälsa gäller också: Senast år 2045 ska infrastrukturen vara 

klimatneutral.  

Strategier för teknikområdets olika livscykelskeden 

De tre viktigaste skälen till att bygga en bro är ökad säkerhet i korsningspunkter, tidsvinst 

samt överbryggning av topografiska hinder. Beroende på brons ändamål dimensioneras den 

för en teknisk livslängd av 80 eller 120 år (i undantagsfall 40 år). I planeringsskedet väljs 

vilken brotyp som är lämplig med hänsyn till livscykelkostnaden. Här inverkar markförhål-

landen, spännvidd, konstruktionshöjd, materialval, m.m. I projekteringsskedet går man 

sedan vidare med LCC-analysen ner på komponentnivå, t.ex. räckestyp. I underhållsfasen är 
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målet att vidmakthålla den funktionella standard som bron hade när den byggdes, till en så 

låg livscykelkostnad som möjligt.  

Nästan allt brounderhåll utförs förebyggande eftersom de flesta funktionsfel innebär 

oacceptabelt stora negativa effekter på transportsystemets leveranskvaliteter. Det förebyg-

gande underhållet är antingen tillståndsbaserat eller förutbestämt. De tillståndsbaserade 

åtgärderna föregås av inspektioner, där alla broar inspekteras åtminstone vart sjätte år. 

Inspektionerna resulterar i en tillståndsklass för varje konstruktionsdel och ger underlag till 

objektplaneringen. De förutbestämda åtgärderna genomförs med bestämda tidsintervall. 

Det avhjälpande underhållet består till största delen av att reparera påkörda räcken, brostöd 

eller bropelare. 

Vid objektplaneringen beskrivs de totala åtgärdsbehoven för en konstruktion (ett objekt) för 

att säkerställa förväntad funktionalitet till lägsta livscykelkostnad. Olika åtgärdsstrategier 

analyseras för att hitta den som ger lägst samhällskostnad för att upprätthålla, återställa och 

förbättra den funktionella standarden för hela den återstående funktionstiden för den för-

bindelse där bron ingår. Objektplaneringen och vald åtgärdsstrategi ligger till grund för den 

kortsiktiga planeringen och kravspecifikationen för genomförandet av fysiska åtgärder. 

Prioritering 

I objektplaneringen har den samhällsekonomiskt mest lönsamma åtgärden, ur ett LCC-

perspektiv, planerats för varje enskild bro med åtgärdsbehov. När det samlade åtgärdsbeho-

vet är större än tilldelade medel görs en prioritering mellan åtgärder enligt följande lista:  

1. Tillståndsmätningar. 

2. Förutbestämt förebyggande underhåll. 

3. Tillståndsbaserat underhåll på stora broar och öppningsbara broar. Åtgärder på 

dessa broar har en särskilt lång planeringsperiod och är i regel samordnade och 

förankrade både internt och externt sedan tidigare år. 

4. Tillståndsbaserat underhåll på ”Övriga broar”. I den kortsiktiga planeringen 

värderas den samhällsekonomiska kostnaden för olika strategier, vilket medför att 

högtrafikerade vägar värderas högre än vägar med lägre trafikmängd. Likaså 

värderas en brist i byggd standard vid utebliven åtgärd högt.  

Trafikverkets förvaltningssystem BaTMan1 ger stöd i prioriteringsarbetet. I och med att alla 

planerade åtgärder har ett lönsamhetstal och en giltighetstid, förutom kostnad, krävs endast 

att de tilldelade ramarna anges. Då kan BaTMan presentera en lista med vilka åtgärder som 

föreslås bli utförda under kommande år, vanligtvis tre år. Denna prioriterade lista används 

sedan i det fortsatta arbetet.  

För att komma fram till den slutliga underhållsplanen behöver man ta hänsyn till andra 

kända lokala förhållanden och beroenden som finns. Exempel på detta kan vara samordning 

av en åtgärd med andra åtgärder eller tidigare-/senareläggning av åtgärder för att dessa ska 

kunna handlas upp mer kostnadseffektivt.  

  

                                                           
1 BaTMan Bridge and Tunnel Management. Trafikverkets system för förvaltning av byggnadsverk.  

https://www.trafikverket.se/tjanster/system-och-verktyg/forvaltning-och-underhall/BaTMan/
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Begrepp och definitioner 

Begrepp Definition 

Avhjälpande underhåll Underhåll som genomförs efter det att fel upptäckts och med 
avsikt att få anläggningen i ett sådant tillstånd att den kan utföra 
avsedd funktion. 

Funktionellt krav Krav på användbarhet eller sådan för användbarhet nödvändig 
egenskap för att kunna uppnå ett tillgängligt transportsystem, 
där funktionalitet planeras utifrån gemensamma krav för väg-
systemet. 

Förebyggande underhåll Underhåll som genomförs med bestämda intervall eller enligt 
föreskrivna kriterier i avsikt att minska sannolikheten för fel eller 
för försämring av en anläggnings funktion. 

Förutbestämt underhåll Underhåll som genomförs med bestämda tidsintervall utan 
föregående tillståndskontroll, t.ex. slåtter kring brostöd. 

Förvaltning Löpande verksamhet som syftar till att tillhandahålla och 
vidareutveckla gemensamma arbetssätt med tillhörande IT-
lösningar. Förvaltning avser i detta sammanhang aktiviteter i 
samtliga skeden av anläggningens livscykel, dvs. planering, 
projektering och produktion, drift och underhåll samt avveckling.  

Integrerat brounderhåll En kontraktsform för upphandling av flerårigt brounderhåll. 
Innefattar både förutbestämt underhåll, t.ex. årlig röjning och 
tvätt, och tillståndsbaserat underhåll, t.ex. broreparationer av 
standardkaraktär, samt oförutsedda åtgärder och mindre 
underhållsarbeten. 

Investering Avser investeringar och förbättringar i vägar och järnvägar, med 
avsikt att utveckla transportsystemet. 

Med infrastrukturanläggningar avses investeringar och 
reinvesteringar i järnvägs- och väganläggningar samt tekniska 
system som är förutsättningarna att kunna styra väg- och 
järnvägsanläggningen eller att styra och leda trafik. 

Kantbalk Kantbalken fungerar som infästning för räcke och den kan även 
styra ytvatten till konstruktionens avloppsystem. Den utgör i 
vissa fall ett bärande element, t.ex. vid brobanekonsol. 

Leveranskvalitet Egenskap som beskriver Trafikverkets förmåga att leverera ett 
tillgängligt och säkert transportsystem som tar hänsyn till miljö 
och hälsa. De sex kvaliteterna är robusthet, punktlighet, 
kapacitet, användbarhet, säkerhet samt miljö och hälsa. De är 
utformade utifrån Trafikverkets ansvar inom transportpolitiken.  

Reinvestering Utbyte eller ersättning av en väganläggning där grundsyftet är 
att återställa anläggningens funktion. Viss uppgradering kan 
också göras, på grund av teknisk utveckling m.m., men 
huvudsyftet ska aldrig vara att tillföra ny standardhöjande 
funktion. 
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Begrepp Definition 

Teknikområde Område som omfattar tillgångar med liknande egenskaper 
och/eller syfte, t.ex. Bro, Tunnel eller Belysning. 

Teknikområdesgrupp Grupp av teknikområden med liknande egenskaper och/eller 
syfte, exempelvis Byggnadsverk som omfattar teknikområdena 
Bro, Tunnel och Övriga byggnadsverk. 

Tillgång En sak eller enhet med potentiellt eller faktiskt värde för en 
organisation. Det innefattar både det fysiska objektet och 
informationen som beskriver det fysiska objektet. 

Tillståndsbaserat underhåll Förebyggande underhåll som omfattar en kombination av 
övervakning, inspektion eller provning samt analyser och 
påföljande underhållsåtgärder. 
Anm. Övervakning, inspektion eller provning kan vara 
schemalagd, på begäran eller kontinuerlig. 

Tätskikt Ett lager under beläggningen som skyddar den bärande 
konstruktionen från inträngande vatten och salt. Det är främst 
brobaneplattor av betong, stål eller trä som har tätskikt. 

Underhåll En kombination av alla tekniska, administrativa och styrande 
åtgärder under en anläggnings livstid avsedda att vidmakthålla 
den i, eller återställa den till, ett sådant tillstånd att den kan 
utföra avsedd funktion. 

Vidmakthålla Förvalta på ett kostnadseffektivt sätt så att den ursprungliga 
funktionen säkerställs på kort och lång sikt. 

Vägtyp I denna rapport avses vägtyp för drift och underhåll, vilket även 
kallas Leveranskvalitet DoU 2017. Begreppet används för att 
beskriva, på en strategisk nivå, vilken roll en väg har i 
transportsystemet. Trafikverket har delat in det statliga vägnätet 
i sex vägtyper. 

Observera att begreppet vägtyp används med en annan 
definition i samband med funktionskrav på vägyta. 
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1 Inledning  

1.1 Bakgrund 

Trafikverket ska säkerställa att de ekonomiska medel som läggs på utveckling och vidmakt-

hållande av väginfrastrukturen skapar mesta möjliga nytta för samhället idag och i fram-

tiden. Varje år genomför Trafikverket åtgärder i väganläggningen för omkring 20 miljarder 

kronor2. Det innebär att en liten effektivisering eller optimering kan få stor effekt på anlägg-

ningens funktion och för kostnaderna för att utveckla och vidmakthålla den. 

Mängder av beslut fattas för att komma fram till den mix av åtgärder som i slutändan ska 

genomföras i väganläggningen. Beslut i ett skede av anläggningens livscykel kan påverka 

andra delar av livscykeln, och beslut inom ett teknikområde kan påverka andra teknikom-

råden. Besluten kan gälla: Ska en investering utföras? Hur ska en anläggning designas? 

Vilket underhåll ska utföras på anläggningen?  

Det är viktigt att dessa beslut baseras på en helhetssyn och att de fattas på samma grunder 

oavsett vilken individ som tar beslutet3. Det är viktigt både för att ekonomiska medel ska 

användas på bästa sätt utifrån Trafikverkets samlade kompetens och för att Trafikverket ska 

agera lika och rättvist. Det är också viktigt att Trafikverket på ett transparent sätt kan 

beskriva hur vi fattar beslut om åtgärder i anläggningen. Vi behöver kunna förklara varför 

vissa åtgärder väljs före andra och på vilka grunder vi fattar beslut, för bl.a. näringsliv, 

allmänhet, kommuner och medarbetare på Trafikverket. 

Därför behövs en systematisk tillgångsförvaltning med strategier för olika tillgångar. I detta 

arbete har väganläggningen delats in i teknikområdesgrupper4 där flera teknikområden 

samverkar för att tillgodose trafikanternas behov. En tillgångsstrategi talar om hur 

tillgångarna inom ett teknikområde ska förvaltas för att olika krav på vägnätet ska 

tillgodoses. Kraven på vägnätet anges med hjälp av de sex leveranskvaliteter för transport-

systemet som Trafikverket har definierat (se kapitel 2).  

1.2 Syfte och omfattning 

Denna tillgångsstrategi beskriver hur Trafikverket förvaltar5 tillgångarna inom 

teknikområde Bro,  

 så att beslut om vad som ska utföras i anläggningen kan fattas på samma grunder, 

oavsett vilken individ som tar beslutet, och  

 så att det är transparent hur besluten har fattats och varför vissa åtgärder väljs före 

andra. 

Tillgångsstrategin beskriver även teknikområdet och dess mål samt dess bidrag till 

transportsystemets leveranskvaliteter. 

                                                           
2 Trafikverkets årsredovisning 2017, 2018:085. 
3 Trafikverkets strategi för tillgångsförvaltning, TDOK 2017:0353. 
4 Indelning av väg- och järnvägsanläggningen i tekniska ansvarsområden. TDOK 2019:0349. 
5 Förvaltning avser i detta sammanhang aktiviteter i samtliga skeden av anläggningens livscykel, dvs. 
planering, projektering och produktion, drift och underhåll samt avveckling. 

http://urn.kb.se/resolve?urn=urn%3Anbn%3Ase%3Atrafikverket%3Adiva-1460
https://dokumentcenter.sp.trafikverket.se/sites/20170517021010/home/publisheddocuments/TDOK%202017-0353.pdf
https://dokumentcenter.sp.trafikverket.se/sites/20170517021010/home/publisheddocuments/TDOK%202019-0349.pdf
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1.3 Användning och målgrupp 

Tillgångsstrategi Bro har tre användningsområden: 

 Planering och prioritering av åtgärder på tillgångar som ingår i teknikområde 

Bro. Målgrupp är medarbetare som planerar åtgärder på specifika broar, eller gör 

nationell planering och prioritering av åtgärder. 

 Redovisning och analys av teknikområdet och dess bidrag till transportsystemets 

leveranskvaliteter. Målgrupp är främst den som är teknikområdesansvarig för Bro samt 

medarbetare som ansvarar för prioritering och kommunikation av investeringar inom 

Bro. 

 Kommunikation av mål och strategier för teknikområdets olika skeden. Målgrupp är 

alla medarbetare.  

Externa intressenter såsom Trafikverkets uppdragsgivare, konsulter, entreprenörer, 

forskningsinstitut och akademin utgör sekundära målgrupper. 
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2 Utgångspunkter  
Tillgångsstrategi Bro är en del av Trafikverkets tillgångsförvaltning. På en övergripande nivå 

utgår den från de transportpolitiska målen. På en mer nedbruten nivå utgår den från 

transportsystemets leveranskvaliteter som preciserar Trafikverkets bidrag till de transport-

politiska målen. En tredje utgångspunkt är Nationell plan för vägtransportsystemet. 

2.1 Trafikverkets strategi för tillgångsförvaltning 

Trafikverkets GD beslutade i juni 2017 om en strategi för tillgångsförvaltning6. Målet med 

tillgångsförvaltning är att uppnå en optimal livscykelhantering av organisationens tillgångar 

med utgångspunkt i organisationens mål.  

Strategin innehåller ett ramverk (Figur 2-1), som visar vilka delar som behöver finnas på 

plats för att Trafikverket ska få en röd tråd från övergripande mål till konkreta åtgärder. 

Delarna är markerade som röda fält i Figur 2-1 och kan vara övergripande eller nedbrutna 

mål, strategier och planer. Tillgångsstrategi Bro, som är inringad i gult, är en av dessa delar. 

  

 

Figur 2-1 Ramverk för Trafikverkets tillgångsförvaltning. 
 

Ramverket visar också vad som behövs för att ta fram delarna i den röda tråden (ljusbruna 

fält i Figur 2-1). Det handlar bl.a. om att ha rätt kompetens och information.  

De röda fälten i Figur 2-1 är grupperade i Mål tillgångsförvaltning, Tillgångar och Drift.  

                                                           
6 Trafikverkets strategi för tillgångsförvaltning, TDOK 2017:0353. 

https://dokumentcenter.sp.trafikverket.se/sites/20170517021010/home/publisheddocuments/TDOK%202017-0353.pdf
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 Mål tillgångsförvaltning omfattar övergripande mål och strategier för vägnätet.  

 I Tillgångar inryms allt som utförs på tillgångarna, dvs. förebyggande och avhjälpande 

underhåll, reinvesteringar samt nyinvesteringar. Här ingår Tillgångsstrategi Bro. 

 Drift avser här åtgärder utöver underhåll och investeringar som behövs för att 

anläggningen ska kunna trafikeras, till exempel styrning av öppningsbara broar och 

andra trafikledningsåtgärder.  

Till det ljusbruna fältet Förbättring i Figur 2-1 hör inriktningsdokument för olika delar 

av anläggningen. De beskriver det långsiktiga behovet av utveckling inom en viss 

verksamhet. 

Tillgångsstrategin är alltså länken mellan målen för vägnätet och de åtgärder som 

planeras i anläggningen medan inriktningsdokumentet används för att strukturerat och 

systematiskt förbättra och utveckla verksamheten.  

Trafikverkets övergripande strategi för tillgångsförvaltning kommer att följas upp 

regelbundet. Varje år, vid ledningens genomgång, kontrolleras att strategin är 

ändamålsenlig och vart fjärde år mäts och analyseras förvaltningen. Resultatet bildar grund 

för verksamhetsutveckling och ger underlag till en handlingsplan. Dessutom analyseras 

förvaltningens bidrag till leveranskvaliteter. Avvikelser analyseras och leder vid behov till 

förändringar i strategin.  

2.2 Transportpolitiska mål 

Transportpolitikens övergripande mål är ”att säkerställa en samhällsekonomiskt 

effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgarna och näringslivet i hela 

landet.” Därutöver har riksdagen beslutat om ett funktionsmål för tillgänglighet och ett 

hänsynsmål för säkerhet, miljö och hälsa. 

De transportpolitiska målen är en utgångspunkt för alla statens åtgärder inom 

transportområdet, exempelvis hur myndigheterna ska prioritera bland olika önskemål och 

behov när de genomför sina uppdrag. Målen ska även vara ett stöd för regional och 

kommunal planering. 

Funktionsmålet 

”Transportsystemets utformning, funktion och användning ska medverka till att ge alla en 

grundläggande tillgänglighet med god kvalitet och användbarhet samt bidra till 

utvecklingskraft i hela landet. Transportsystemet ska vara jämställt, det vill säga likvärdigt 

svara mot kvinnors respektive mäns transportbehov.” 

Hänsynsmålet  

”Transportsystemets utformning, funktion och användning ska anpassas till att ingen ska 

dödas eller skadas allvarligt. Det ska också bidra till att miljökvalitetsmålen uppnås och att 

ökad hälsa uppnås.” 
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2.3 Transportsystemets leveranskvaliteter 

Leveranskvalitet är en egenskap som beskriver Trafikverkets förmåga att leverera ett till-

gängligt och säkert transportsystem som tar hänsyn till miljö och hälsa. De sex kvaliteterna 

är robusthet, punktlighet, kapacitet, användbarhet, säkerhet samt miljö och hälsa. De är 

utformade utifrån Trafikverkets ansvar inom transportpolitiken. Fyra av dem är kopplade 

till funktionsmålet och två är kopplade till hänsynsmålet (Figur 2-2). 

 

 

 

 

Figur 2-2  Leveranskvaliteterna i förhållande till de transportpolitiska målen7. 
 

Trafikverket har formulerat följande definitioner av leveranskvaliteterna:    

Robusthet – transportsystemets förmåga att stå emot och hantera störningar.  

Punktlighet – transportsystemets förmåga att uppfylla eller leverera planerade res- och 

transporttider samt förmågan att snabbt tillhandahålla rätt information vid störningar. 

                                                           
7 Vidmakthållande. Underlagsrapport till Nationell plan för transportsystemet 2018-2029, Publ 2017:146. 
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http://urn.kb.se/resolve?urn=urn%3Anbn%3Ase%3Atrafikverket%3Adiva-2014
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Kapacitet – transportsystemets förmåga att hantera efterfrågad volym av resor och 

transporter.  

Användbarhet – transportsystemets förmåga att hantera kundgruppernas behov av 

transportmöjligheter.   

Säkerhet – transportsystemets förmåga att minimera antalet omkomna och allvarligt 

skadade.  

Miljö och hälsa – transportsystemets förmåga att minimera negativ påverkan på klimat, 

landskap och hälsa samt förmågan att främja den positiva utvecklingen av dessa. 

Trafikverket strävar efter att transportsystemet ska ha rätt leveranskvalitet såväl i dag som i 

framtiden. Begränsade ekonomiska resurser kräver en avvägning mellan vilken 

leveranskvalitet transportsystemet ska erbjuda i dag och hur anläggningen bäst förvaltas ur 

ett långsiktigt perspektiv.   
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3 Beskrivning av teknikområdet  
Det som Trafikverket i dagligt tal kallar ett byggnadsverk är oftast en bro. Det måste inte 

vara en bro utan kan t.ex. vara en stödmur eller en tunnel. En bro definieras som Längre, 

över underlaget upphöjt byggnadsverk avsett att leda trafik över lägre belägna hinder8. 

Som bro räknas en konstruktion med större teoretisk spännvidd än 2 m i längsta spannet. 

Trafikverket förvaltar drygt 16 500 broar för väg-, gång- och cykeltrafik. Ansvarsmässigt 

delas förvaltningen av broarna i vägsystemet in i fem olika förvaltningsområden: 

 Byggnadsverk Nord/Mitt  

 Byggnadsverk Öst/Stockholm 

 Byggnadsverk Syd/Väst  

 Stora broar 

 Öppningsbara broar 

Gränserna för de geografiska 

förvaltningsområdena sammanfaller med 

gränserna för Trafikverkets regioner 

(Figur 3-1). 

 

I förvaltningsområde Stora broar ingår 

alla hängkabelbroar och snedkabelbroar. 

Dessutom ingår broarna i Essingeleden, 

nya Svinesundsbron och Ölandsbron. 

Syftet med förvaltningsområde Stora 

broar är att ha ett sammanhållet ansvar 

för de tekniskt eller trafikmässigt mest 

komplexa broarna. 

Den person som är ansvarig för leverans 

av byggnadsverkets funktionella 

egenskaper i förvaltningsområdet är den 

”Nationella samordnaren”, NaSa.  

Figur 3-1  Trafikverkets sex regioner. 
 

3.1 Broar i förvaltningsområdena Nord/Mitt, Öst/Stockholm och Syd/Väst  

De 16 418 broar som ingår i de geografiska förvaltningsområdena kallas ”Övriga broar” och 

är uppdelade i tre områden (Tabell 3-1). 

  
                                                           
8 BaTMan Bridge and tunnel management - Handbok 2019. 

Nord 

Väst 

Stockholm Öst 

Mitt 

Syd 

Skövde 

https://www.trafikverket.se/tjanster/system-och-verktyg/forvaltning-och-underhall/BaTMan/
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Tabell 3-1  Antal brokonstruktioner (”Övriga broar”) per förvaltningsområde9. 

Förvaltningsområde Antal brokonstruktioner 
[st] 

Nord/Mitt 5 454 

Öst/Stockholm 3 777 

Syd/Väst 7 187 

 

De vanligaste brotyperna är rörbroar, plattbroar och balkbroar, vilka tillsammans utgör  

90 % av det svenska brobeståndet. Den absolut vanligaste brotypen är plattrambro, som 

utgör hälften av Trafikverkets vägbroar. Övriga, och mindre vanliga, brotyper är valvbroar, 

bågbroar, hängverksbroar, spännverksbroar och pontonbroar. Alla brotyperna beskrivs 

översiktligt i avsnitt 3.1.1–3.1.4. 

3.1.1 Rörbroar 

Rörbroar är användbara där spännvidderna är relativt små. Tvärsnittets geometri på en 

rörbro kan varieras och kan t.ex. vara cirkulärt, elliptiskt eller valvformat. Materialet är 

vanligen stål eller betong (Figur 3-2). Det vanligaste materialet är stål och de rörbroar som 

förvaltas av Trafikverket är till 90 % utförda av stål.  

           

Figur 3-2 Rörbro i stål vid Garnanäsviken i Blekinge och rörbro i betong utanför Ängelholm. 
 

Fördelen med rörbroar är att det går fort att anlägga dem, vilket medför att trafikavbrottet 

på den överliggande vägen blir kort vid byggnationen. 

3.1.2 Plattbroar och balkbroar 

Plattbroar och balkbroar är bland de tidigast förekommande brotyperna. En stenhäll över en 

bäck är en enkel plattbro och en trästock över en bäck är en enkel balkbro.  

Statiskt sett består skillnaden mellan en plattbro och en balkbro av att de bär last på olika 

sätt. En platta bär last i både längd- och tvärriktning, medan en balk bär last endast i 

längdriktningen. Det innebär att en platta är utformad för att bära ytlaster medan en balk är 

                                                           
9 Uppgifter från 2019-05-16. 
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utformad för att bära linjelaster. Skillnaden finns alltså i konstruktionselementet som tar 

hand om bärningen i längdled. Figur 3-3 visar exempel på tvärsnitt av de båda brotyperna. 

 

Figur 3-3 Exempel på tvärsnitt av en plattbro och en balkbro. 
 

Plattbroar utförs vanligen av betong eller tvärspända träplattor. Balkarna i en balkbro kan 

utföras av stål, betong eller trä. För att det ska vara möjligt att trafikera en balkbro behövs 

det ett plattelement som fördelar lasten till balkarna. 

Balkbroar klarar generellt sett större spännvidder än plattbroar, dock på bekostnad av 

konstruktionshöjden. Konstruktionshöjden definieras som avståndet från överkant platta 

till underkant platta eller balk, beroende på brotyp. Balkbroar har högre konstruktionshöjd 

än plattbroar. 

Båda brotyperna kan utföras som fritt upplagda eller kontinuerliga (Figur 3-4). Om 

spännvidden är stor är det fördelaktigt att bron är kontinuerlig över stöden eftersom 

konstruktionshöjden kan minskas då, vilket innebär att materialåtgången kan minskas. 

Möjligheten att minska konstruktionshöjden för en kontinuerlig bro beror på två saker, att 

bron delas upp i spann med kortare spännvidd samt den statiska effekten av att spannen i 

den kontinuerliga bron samverkar. 

 

 

Figur 3-4  Principskiss av en fritt upplagd och en kontinuerlig platt- eller balkbro. 
 

Det är mycket vanligt för dessa brotyper, åtminstone om det gäller betongbroar, att 

överbyggnaden gjuts ihop med stöden. Då har man skapat en rambro (Figur 3-5). 

 

Figur 3-5  Principskiss av en plattram- eller balkrambro. 
 

Plattbro Balkbro 

Fritt upplagd bro Kontinuerlig bro 

Rambro 
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En ram fungerar statiskt ungefär som en kontinuerlig balk, dvs. att rambenen hjälper 

överbyggnaden att bära lasten på samma sätt som spannen hjälps åt att bära lasten i en 

kontinuerlig bro. 

Plattrambro av betong är Sveriges vanligaste brotyp (Figur 3-6). Det är en mycket robust 

konstruktion som klarar spännvidder upp till ca 20 m. Vid den spännvidden är 

konstruktionstjockleken vid ramben ca 1 m och några decimeter mindre mitt i spannet. 

 

Figur 3-6  Plattrambro vid Odlarslöv, Skåne. 
 

För balkbroar med stora spännvidder utformas tvärsnittet oftast enligt någon av principerna 

i Figur 3-7. Tvärsnitten är ofta uppbyggda av betong eller av betong i samverkan med stål. 

 

Figur 3-7 Typiska tvärsnitt för balkbroar med stor spännvidd. 
 

Armeringen i ett betongtvärsnitt kan vara spänd eller ospänd (slakarmerad betong). Med 

spännarmering menas att man spänner upp armeringen för att skapa ett tryck i tvärsnittet. 

Det innebär att belastning av bron inte ger upphov till sprickor där det kan tränga in vatten 

som skadar armeringen.  

I ett samverkanstvärsnitt används vanligen svetsade stålbalkar. I tvärsnittet samverkar de 

dragna stålbalkarna med den tryckta betongplattan. För att samverkan ska vara möjlig krävs 

det att skjuvspänningar kan överföras mellan betongen och stålbalkarna. Det åstadkoms 

med så kallade skjuvförbindare, dvs. stålbultar som svetsas till stålbalkens överfläns och 

gjuts ihop med betongplattan. 

Figur 3-7 visar exempel på öppna och slutna brotvärsnitt. De slutna tvärsnitten kallas också 

lådtvärsnitt. De är lämpliga vid stora spännvidder eller då bron kröker i plan eftersom 

lådtvärsnitten har god förmåga att ta upp vridande moment. 

Samverkan 

betong/stål 

Betong 

Balkbro Lådbalkbro 
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3.1.3 Valvbroar och bågbroar 

Valvbron är en av de äldsta brotyperna. Ett tidigt exempel är de romerska akvedukterna från 

år 0 som fortfarande är i bruk.  

Äldre valv är oftast gjorda av huggna naturstenar utan mellanliggande bruk (Figur 3-8). 

Anledningen till att det inte finns något bruk mellan stenarna är att valvet är en tidigare 

uppfinning än bruket. Funktionen hos ett valv bygger på att hela valvet är tryckbelastat. I 

och med det behövs inget som binder samman stenarna. 

 

Figur 3-8  Vägbro över Åsmedsdiket på väg 708 utanför Linköping. 
 

Bågbron är snarlik valvbron i sin funktion, men betydligt yngre. Precis som för valvet är 

målsättningen att bågen ska vara tryckbelastad, men i och med att bron belastas av rörliga 

laster finns det situationer då delar av bågtvärsnittet är dragbelastat.  

Farbanans placering i förhållande till bågen kan se olika ut. Den kan ligga ovanför bågen, 

under bågen eller vara placerad någonstans däremellan beroende på förutsättningar, t.ex. 

omgivande landskap (Figur 3-9).  

    

Figur 3-9  Bågbro med överliggande farbana (Skurubron), mellanliggande farbana (Nya Svinesundsbron) 
och underliggande farbana (Ransäter).    
 

Det vanligaste materialet i våra bågbroar är betong eller stål. Äldre bågar är oftast gjorda av 

betong medan yngre vanligtvis är gjorda av stål. Anledningen till detta är att en betongbåge 

är kostsam och komplicerad att formsätta. 
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3.1.4 Ovanliga brotyper 

Utöver de vanliga brotyper som har beskrivits ovan förvaltar Trafikverket även några lite 

mer ovanliga brotyper. Tre exempel på sådana är: 

 Hängverksbroar 

 Spännverksbroar 

 Pontonbroar 

En hängverksbro har överbyggnaden upphängd i en konstruktion som är belägen ovanför 

överbyggnaden. I Figur 3-10 visas en hängverksbro där överbyggnaden bärs upp av ett 

vertikalt stag som i sin tur bärs upp av snedställda träbalkar. 

 

Figur 3-10  Hängverksbro i Virserum, Småland, från 2005. 
 

En spännverksbro däremot har huvudbärverket beläget under överbyggnaden. En brotyp 

som vi i dagligt tal kallar ”snedbening” är en typ av spännverksbro (Figur 3-11). 

 

Figur 3-11 Snedbening utanför Skegrie, Skåne. 
 

En pontonbro är en bro där överbyggnaden bärs upp av luftfyllda flytande element, s.k. 

pontoner. Pontonbroar är vanliga inom krigsmakten och även som tillfälliga broar.10  

                                                           
10 I Norge planeras en färjefri väg mellan Oslo och Trondheim. Den kommer att korsa ett antal stora 
fjordar som kan vara kilometerbreda och ha mycket stora vattendjup. Där har man diskuterat att 
använda någon typ av pontonbroar och det finns förslag på snedkabelbroar där pylonerna är 
belägna på flytande pontoner.  
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3.2 Stora broar 

I detta förvaltningsområde ingår 26 anläggningar med totalt 55 brokonstruktioner. De 

utgörs av Ölandsbron, nya Svinesundsbron, broarna längs Essingeleden samt fyra 

snedkabelbroar och tre hängbroar.  

De broar som ingår i förvaltningsområde ”Stora broar” uppfyller ett eller flera av 

nedanstående kriterier: 

 Komplicerad konstruktion 

 Krävande och kostsamt underhåll 

 Krav på långsiktig underhållsplanering 

 Viktig förbindelse 

 Hög trafikbelastning 

 Att ersätta bron tar lång tid och får stora samhällsekonomiska konsekvenser 

De olika broarna beskrivs i avsnitt 3.2.1–3.2.3. 

 

3.2.1 Ölandsbron och broarna längs Essingeleden 

Två spektakulära broar som ingår i förvaltningsområde Stora broar är Ölandsbron (Figur 

3-12) och Gröndalsbron (Figur 3-13). Båda dessa är balkbroar (se avsnitt 3.1.2). 

 

Figur 3-12  Ölandsbron, högbrodelen. 
 

Ölandsbron är en fyrfilig vägbro över Kalmarsund. Den togs i drift 1972 och är totalt  

6 072 m lång. Bron består av en högbrodel som är ca 1 km lång och en lågbrodel som är  

ca 5 km lång. Högbrodelen är en balkbro med ett lådtvärsnitt av spännarmerad betong och 

130 m spännvidd mellan stöden. Lågbrodelen består av åtta kontinuerliga balkbroar som är 

tillverkade av betong med ospänd armering och här är avståndet mellan stöden ca 35 m. 
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Figur 3-13  Gröndalsbron. 
 

Gröndalsbron byggdes 1967 och är belägen i Stockholm. Det är en vägbro som förbinder 

öarna Stora och Lilla Essingen. Bron är en del av Essingeleden som är en av Sveriges mest 

trafikerade vägar. Precis som Ölandsbrons högbrodel har denna bro ett lådtvärsnitt och är 

tillverkad av spännarmerad betong. 

3.2.2 Snedkabelbroar 

Snedkabelbroar är användbara om det är ett stort avstånd som ska överbryggas. Världens 

längsta snedkabelbro är Sutong-bron i Kina där spännvidden på huvudspannet är 1 088 m. 

I förvaltningsområdet ingår fyra snedkabelbroar (Tabell 3-2). Bortsett från Öresundsbron11, 

som inte förvaltas av Trafikverket, är Uddevallabron Sveriges längsta snedkabelbro med 

avståndet 414 m mellan pylonerna. Tjörnbron är något kortare med sina 366 m (Figur 3-14).   

Tabell 3-2  Snedkabelbroar i förvaltningsområde Stora broar. 

Namn Spännvidd 
[m] 

Uddevallabron 414 

Tjörnbron 366 

Strömssundsbron 183 

Pajalabron 65 

 

            

                                                           
11 På Öresundsbron är avståndet mellan pylonerna 490 m. När den färdigställdes år 2000 var det 
den längsta snedkabelbron med både järnvägs- och vägtrafik. Bron förvaltas gemensamt av Sverige 
och Danmark genom Öresundsbrokonsortiet. 
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Figur 3-14  Tjörnbron. 
 

De viktigaste bärande komponenterna i en snedkabelbro är pylonerna, snedkablarna och 

överbyggnaden (brobaneplattan) (Figur 3-15). Lasterna på bron fördelas av överbyggnaden 

till snedkablarna som är fästa i överbyggnaden och i pylonerna. Sedan förs lasterna vidare av 

pylonerna till marken via bottenplattorna. 

 

Figur 3-15  Principskiss av en snedkabelbro. 
 

Snedkablarna är dragbelastade och placeras med fördel symmetriskt på båda sidor om 

pylonerna för att brons egenvikt ska ge lika stora dragkrafter i alla kablar och pylonerna inte 

ska böjbelastas. Lutningen på kablarna väljs till ca 45 grader. Det gör att om spännvidden 

ökas så behöver oftast höjden på pylonerna ökas.  

Dragkraften från en snedkabel övergår till en tryckkraft i pylonen och den förs vidare till 

pylonens bottenplatta, vars storlek beror på aktuell tryckkraft och markens beskaffenhet. 

Hög tryckkraft och dåliga markförhållanden innebär att arean på bottenplattan måste ökas 

för att trycket ska fördelas till en godtagbar markspänning. 

Snedkablarna är vanligen uppbyggda av flera parallella stållinor. Pylonerna är gjorda av 

betong eftersom betong har god tryckhållfasthet. Överbyggnaden på en snedkabelbro är 

vanligen av stål eller eventuellt av stål i samverkan med betong.  

Pylon 

Snedkabel 

Överbyggnad 

Bottenplatta 
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Höjden på överbyggnaden beror mycket på avståndet mellan snedkablarnas infästnings-

punkter i överbyggnaden. Man kan tänka sig överbyggnaden som en kontinuerlig bro där 

snedkablarna fungerar som stöd. Tätare infästningsavstånd innebär att konstruktionshöjden 

kan minskas. Höjden på överbyggnaden påverkas också av att dragkraften i snedkablarna 

övergår till en tryckkraft i överbyggnaden och den är som störst vid pylonerna. För att inte 

överbyggnaden ska knäcka ut måste den dimensioneras för denna tryckkraft. 

3.2.3 Hängbroar 

Hängbron är den brotyp som kan klara de största spännvidderna12. Den är lämplig att 

använda när bron ska överbrygga ett långt avstånd och det inte går att anlägga mellanstöd. 

Anledningar till att det är olämpligt med mellanstöd kan vara att det är stora nivåskillnader 

eller stora vattendjup i det aktuella broläget. 

I förvaltningsområde ”Stora broar” ingår tre hängbroar där Högakustenbron (Figur 3-16) är 

den längsta och har spännvidden 1 210 m i det längsta spannet (Tabell 3-3). 

 

 

Figur 3-16  Högakustenbron. 

 

 

  

                                                           
12 Världens längsta hängbro är för tillfället Akashi-Kaiky-bron i Japan med en spännvidd på  
1 991 m. Det finns långtgående planer på att bygga en hängbro över Messinasundet i Italien. Om 
den kommer till stånd skulle dess längsta spann bli ca 3 300 m. 
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Tabell 3-3  Svenska hängbroar. 

Namn Spännvidd 
[m] 

Högakustenbron 1 210 

Älvsborgsbron 417 

Dainaksundsbron 101 

 

De viktiga bärande konstruktionselementen i en hängbro är pyloner, bärkablar, hängare, 

överbyggnad och ankare (Figur 3-17). 

 

 

Figur 3-17  Bärande konstruktionsdelar i en hängbro. 
 

Lasten från hängbrons egentyngd och trafik fördelas av överbyggnaden till hängarna. 

Hängarna ansluts, med jämna avstånd, till bärkablar som svarar för huvudbärningen i brons 

längdriktning. Bärkablarna vilar på pylontopparna och förankras i ankare på båda sidor om 

bron. När bron belastas uppstår stora dragkrafter i hängare och bärkablar. Samtidigt 

uppstår tryckkrafter i pylonerna eftersom bärkablarna vilar på dem. 

Överbyggnaden på en hängbro kan göras mycket slank eftersom avståndet mellan hängarna 

är relativt kort och då uppstår inte så stora tryckkrafter i överbyggnaden. Oftast är 

överbyggnaden relativt lätt och utförd i stål eller i stål som samverkar med betong. Både 

bärkablarna och hängarna är uppbyggda av flera delkablar i stål. Pylonerna som är utsatta 

för stora tryckkrafter utförs precis som på snedkabelbroar vanligen av betong. Förankringen 

av bärkablarna löses ofta med en stor betongkonstruktion med hög egenvikt. Vikten på 

ankaret i kombination med friktion ger det önskade mothållet. Om det finns tillgång till berg 

av god kvalitet kan bärkablarna förankras i berget. 

3.3 Öppningsbara broar 

Öppningsbara broar är broar vars överbyggnad är en rörlig del som kan öppnas för att 

släppa fram underliggande trafik. De används i huvudsak över vattendrag där det krävs en 

hög segelfri höjd i kombination med att intilliggande mark har en liten nivåskillnad. Om de 

inte vore öppningsbara skulle det krävas höga mellanstöd och långa tillfartsvägar som skulle 

ta mycket mark i anspråk och kräva mycket fyllning. Därför blir öppningsbara broar mindre 

Pylon 

Ankare 
Bärkabel Hängare 

Överbyggnad 
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kostsamma totalt sett än fasta broar trots att investerings- och underhållskostnaderna är 

väsentligt högre. 

Att öppningsbara broar är ett eget förvaltningsområde beror på att det krävs 

specialkompetens för att sköta konstruktionerna och även mycket noggrann och långsiktig 

underhållsplanering.  

Totalt ingår 69 broar i förvaltningsområdet. De flesta av dessa är klaffbroar medan övriga är 

sväng-, rull- eller lyftbroar (Tabell 3-4).  

Tabell 3-4  Öppningsbara brotyper i Sverige. 

Brotyp Andel 
[%] 

Klaffbro 53 

Svängbro 25 

Rullbro 17 

Lyftbro 5 

 

Drivningen för den rörliga överbyggnaden åstadkoms vanligen med hydraulik som får kraft 

av elektriskt drivna pumpar. I avsnitt 3.3.1–3.3.4 ges en kortfattad beskrivning av de olika 

öppningsbara brotyperna. 

3.3.1 Klaffbroar 

En klaffbro öppnas genom att brons överbyggnad roterar vertikalt runt en led på ett av 

landfästena (Figur 3-18). 

 

Figur 3-18  Principskiss av en klaffbro. Motvikten är markerad 
som en rektangel ovanför den högra delen av överbyggnaden. 
 

För att minska behovet av vridmoment när bron öppnas balanseras vikten av överbygg-

naden med hjälp av en motvikt. Om motviken är rätt avvägd krävs det ett mycket litet 

vridmoment för att tippa upp bron. Klaffbroar delas upp i broar med underliggande motvikt 

där motvikten ligger under vägbanan och broar med överliggande motvikt, s.k. holländsk 

klaff.  
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Om bron har mycket stor spännvidd kan det vara lämpligt att ha två spegelvända klaffar, en 

på vardera landfästet. En sådan öppningsbar bro benämns dubbelklaff. Figur 3-19 visar en 

av Trafikverkets dubbelklaffbroar. 

 

Figur 3-19  Dubbelklaffbro i Kvicksund. 

3.3.2 Svängbroar 

Svängbron fungerar precis som det låter. Den roterar horisontellt runt en vertikal axel 

(Figur 3-20 och Figur 3-21). 

 

Figur 3-20  Principskiss av en svängbro. 
 

För att bron ska fungera krävs det att broöverbyggnaden är i jämvikt över rotationspunkten. 

Vanligen väljs punkten för rotation i mitten av spannet, men det går att förskjuta den åt 

något håll om det behövs på grund av utrymmesskäl. I så fall måste man balansera upp 

överbyggnaden med extra tyngd i det kortare spannet. 

Elevation 

Plan 



26 

 

Figur 3-21  Svängbro vid Hjulsta. 

3.3.3 Rullbroar 

En rullbro kan röra sig fram och tillbaka i brons längdriktning (Figur 3-22). 

 

Figur 3-22  Principskiss av en rullbro. 
 

När bron öppnas för underliggande trafik rullas bron åt sidan. För att inte bron ska tippa 

när den släpper från bortre landfästet måste överbyggnadens tyngdpunkt alltid vara till 

höger om kanten för det högra landfästet enligt Figur 3-22. Detta kan uppfyllas genom att 

överbyggnadens vänstra del görs lättare än den högra delen. Figur 3-23 visar rullbron i 

Hajstorp.  

 

 

Figur 3-23  Hajstorp rullbro. 
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3.3.4 Lyftbroar 

Slutligen, vår mest ovanliga öppningsbara bro, lyftbron (Figur 3-24 och Figur 3-25). 

 

Figur 3-24  Principskiss av en lyftbro. 
 

Bron öppnas genom att överbyggnaden lyfts vertikalt uppåt i båda ändarna av bron. På de 

flesta lyftbroar finns det pyloner i lyftspannets alla hörn och i pylonerna finns det ett lyft-

maskineri som höjer och sänker spannet med hjälp av linor. På E4-broarna i Södertälje är 

hela lyftmaskineriet beläget under vägbanan. 

 

 

Figur 3-25  Lyftbro över Södertälje kanal. 
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4 Analys av teknikområdet  
Detta kapitel beskriver och analyserar hur teknikområde Bro bidragit till transportsystemets 

leveranskvaliteter i förhållande till trafikutveckling, tillgångarnas ålder och de kostnader 

som förvaltningen av tillgångarna inneburit.  

4.1 Trafikutveckling 

Trafikarbetet på de svenska vägarna ökar kontinuerligt. Under perioden 1990 till 2018 

ökade det totala trafikarbetet med 31 procent, medan trafikarbetet med tunga fordon ökade 

med 29 procent (Figur 4-1).  

 

Figur 4-1  Trafikutveckling på det svenska vägnätet 1990–2018. Miljoner fordonskilometer per år 
med tunga fordon respektive personbilar.13 
 

Den ökade andelen tunga transporter påverkar nedbrytningen av broarna, medan den totala 

trafikökningen i första hand påverkar tillgängligheten för att genomföra underhållsåtgärder 

på broarna.  

4.2 Ålder 

Landets brobestånd är relativt gammalt, sett i ett europeiskt perspektiv. Ungefär 15 % av 

broarna är byggda före förstatligandet av vägväsendet 1944 (Figur 4-2) och de är dimen-

sionerade för relativt låga trafiklaster.  

Nästan 40 % av broarna är byggda före 1965 (Figur 4-2). Dessa har normalt sett sämre 

frostbeständighet än nyare broar. Orsaken är att då infördes krav på luftinblandning i 

betongen, som en följd av att halkbekämpning med salt blev allt vanligare. Med luftinbland-

ning får betongen bättre frostbeständighet eftersom luften ger utrymme för fryst vatten att 

expandera i betongen utan att spränga sönder den. I armerade betongkonstruktioner utgör 

betongen ett skydd för armeringen så att den inte korroderar, men om betongen spricker 

                                                           
13 Trafikarbete på svenska vägar, Trafikanalys 2019. 
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blir armeringen utsatt för syre och vatten. Om det dessutom kommer in salt (klorider) finns 

stor risk för korrosion.  

 

Figur 4-2  Åldersfördelning vägbroar. Ackumulerad andel av brobeståndet som är äldre än angivet 
byggnadsår. Andel av antalet broar respektive andel av broytan.14 
 

Många stora broar byggdes i mitten av 1960-talet fram till tidigt 70-tal, exempelvis 

Ölandsbron och broarna på Essingeleden, vilket innebar en kraftig ökning av den totala 

broytan (Figur 4-3). Broarna är idag ca 50 år gamla och har passerat halva sin bedömda 

tekniska livslängd. Därmed är det dags för en eller flera större åtgärder för att rusta upp 

dem, vilket leder till ett ökat behov av resurser till brounderhåll nu. 

 

Figur 4-3  Byggd broyta per år. Vägbroar i drift år 2019.15  

                                                           
14 Från BaTMan. 
15 Från BaTMan. 
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4.3  Kostnader 

Under 2019 planerar Trafikverket att omsätta mellan 1 100 och 1 200 miljoner kronor inom 

underhåll av vägbroar (Figur 4-4). Tilldelade medel har ökat med ca 7 % per år under de 

senaste fem åren, från ca 800 miljoner kronor 2014 till ca 1100 miljoner kronor 2019. 

Samtidigt har landets totala broyta ökat årligen med ca 1,2 % på grund av att det byggs fler 

nya broar än det rivs gamla och att nya broar blir allt större. 

Merparten av medlen för brounderhåll används för att genomföra större broreparationer 

eller reinvesteringer. Dessa åtgärder kräver lång planering. Först i form av tekniska 

utredningar och genomförandeutredningar, därefter i form av teknisk projektering, 

samordning med avseende på trafik och andra projekt samt upphandling. Brounderhåll kan 

därför liknas mer vid investeringsverksamhet än traditionell underhållsverksamhet. 

 

Figur 4-4  Underhåll av vägbroar. Ungefärlig årsomsättning 2019 (miljoner kronor). 
 

Erfarenhetsmässigt blir alltid en del av broprojekten senarelagda. Detta kan exempelvis bero 

på överklaganden i upphandlingsskedet eller försenad formell handläggning av vattenverk-

samhetsärenden. En annan orsak kan vara att det krävs ytterligare tekniska utredningar för 

att komma fram till rätt slutlig åtgärd.  

För att tilldelade medel verkligen ska komma ut i verksamheten har Trafikverket på senare 

år skapat en projekteringsreserv för broåtgärder. Detta har varit en bra metod för att 

undvika att starta upp nya projekt sent på säsongen. Det förutsätter dock att övrig 

verksamhet är ganska stabil och att det finns en anslagskredit tillgänglig. 

4.4 Bidrag till transportsystemets leveranskvaliteter 

Här beskrivs och analyseras hur förvaltningen av teknikområde Bro påverkar transportsys-

temets leveranskvaliteter, så som de har formulerats av Trafikverket. Förvaltningen bedöms 

ha störst direkt effekt på transportsystemets robusthet, kapacitet, användbarhet, säkerhet 

samt miljö och hälsa. Påverkan på transportsystemets punktlighet beskrivs därför inte här.  

mkr 
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4.4.1 Robusthet 

Transportsystemets robusthet definieras som dess förmåga att stå emot och hantera 

störningar. 

Broarna bidrar till transportsystemets robusthet genom sin funktionella standard eftersom 

en funktionsbrist innebär en form av störning. Målet för vidmakthållandet är att alla broar 

ska ha den funktionella standard de hade när de byggdes.  

Robustheten beror också av broarnas tillstånd. Ett gott tillstånd minskar sannolikheten för 

att funktionsbrister, och tillhörande störningar, uppstår. Brobeståndets tillstånd beskrivs av 

indikatorn ”brist på kapitalvärde” (BK-värde). Indikatorn anger kostnaden för att reparera 

skador på brobeståndet i förhållande till dess återanskaffningsvärde. Ju högre värde, desto 

sämre är tillståndet. Vid värderingen viktas varje konstruktion med hänsyn till sin storlek.  

Indikatorn tillkom 1996 och sedan dess har tillståndsutvecklingen för brobeståndet som 

helhet varit positiv. På senare år har dock den positiva trenden brutits (Figur 4-5). Den 

huvudsakliga orsaken är att ett fåtal stora konstruktioner har ett stort underhållsbehov samt 

att indikatorn närmar sig det utpekade målet på 20 promille. 

 

Figur 4-5  Vägbrobeståndets tillståndsutveckling under perioden 2000–2018. 

4.4.2 Kapacitet 

Transportsystemets kapacitet definieras som dess förmåga att hantera efterfrågad volym 

av resor och transporter.  

Underhållsåtgärder på våra broar har stor indirekt påverkan på vägnätets kapacitet eftersom 

de påverkar robustheten. Robustheten säkerställer att broarna erbjuder bibehållen eller 

förbättrad bärighet över tid. På kort sikt bidrar effektiva underhållsåtgärder till att minimera 

antalet störningar och tillfälliga kapacitetsnedsättningar.  

En faktor som påverkar vägnätets kapacitet är den maximalt tillåtna bruttovikten för fordon 

som färdas på allmänna vägar. Den har successivt ökat från 33,5 ton på 1950- och 60-talen 

till 74 ton under de senaste åren (Figur 4-6).  
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Figur 4-6  Utveckling av maximalt tillåten bruttovikt på det allmänna vägnätet under perioden  
1952–2018. 
 

För att fortsätta möta denna utveckling har Trafikverket nyligen infört bärighetsklassen 4, 

BK4 (max 74 ton bruttovikt), och det utreds om drygt 700 broar på vägnätet med 

bärighetsklass 1 (max 64 ton bruttovikt) behöver förstärkas eller bytas ut för att kunna klara 

kraven för BK4. 

4.4.3 Användbarhet 

Transportsystemets användbarhet definieras som dess förmåga att hantera kundgrup-

pernas behov av transportmöjligheter. 

Broförvaltningens långsiktiga påverkan på transportsystemets användbarhet beror av 

systemets robusthet eftersom det är robustheten som säkerställer att en bro är tillgänglig 

över tid. För det krävs att brister avhjälps i tid. Användbarheten på lång sikt beror också av 

robustheten genom att den bidrar till bibehållen bärighet, vilket är viktigt för näringslivets 

transporter.  

Vid utgången av 2018 hade 48 vägbroar en nedsatt bärighet, dvs. tillåten bärighet var lägre 

än den som bron ursprungligen var dimensionerad för. Detta innebär att ca 99,7 % av 

broarna levererar den bärighet som de ska. 

4.4.4 Säkerhet 

Transportsystemets säkerhet definieras som dess förmåga att minimera antalet omkomna 

och allvarligt skadade. 

Säkerheten påverkas av underhållsverksamhetens förmåga att upptäcka säkerhetsrelaterade 

brister, vilket görs genom inspektioner och besiktningar, samt av förmågan att snabbt 

åtgärda eller varna för sådana brister. Det är mycket ovanligt med broras och broskador som 

leder till att trafikanter omkommer eller skadas allvarligt.  

På lång sikt påverkar brounderhållet säkerheten genom att säkerställa robustheten över tid, 

t.ex. vad gäller broräcken. De höga säkerhetskrav som gäller för broräcken gör att det är 
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generellt sett högre avkörningssäkerhet på broar än på vägar. För att ytterligare systema-

tisera säkerhetsarbetet innehåller Trafikverkets kravdokument kriterier för när och hur 

suicidskydd ska utföras16, 17.  

4.4.5 Miljö och hälsa  

Leveranskvaliteten miljö och hälsa definieras som transportsystemets förmåga att 

minimera negativ påverkan på klimat, landskap och hälsa samt förmågan att främja den 

positiva utvecklingen av dessa. 

Transportsystemet använder energi och påverkar klimat och landskap både genom utsläpp 

från byggande och underhåll av infrastrukturen och genom utsläpp från trafik.  

Ytvattnet från broar över vattendrag har historiskt släppts ned direkt från bron. Ofta har 

kantbalken utformats så att dess överkant ligger i nivå med vägbanan och vattnet har 

därigenom kunnat rinna över kantbalken och ned i underliggande vattendrag. Numera 

utformas kantbalkar som förhöjda, och beroende på vilka restriktioner som finns för 

underliggande mark hanteras och fördröjs vattnet på olika sätt innan det släpps ut i ett 

vattendrag. 

Genom att ställa krav på klimateffektivitet vid upphandlingar bidrar teknikområdet till 

minskad klimatpåverkan. Sedan våren 2019 har Trafikverket en riktlinje för klimatkrav18, 

som utgör stöd vid framtagning av förfrågningsunderlag. Vid upphandling av entreprenader 

ställer Trafikverket klimatkrav på drivmedel19 och vissa produkter som används av 

entreprenören.  Produkterna är cement, betong, armeringsstål och konstruktionsstål. 

Dessutom ställs krav på reduktion av klimatpåverkan i projekt. Reduktionen avser 

minskning av klimatpåverkan jämfört med den ursprungliga klimatkalkylen i 

förfrågningsunderlaget. Reduktionen ska vara kopplad till entreprenaden eller de material 

som används i entreprenaden sett ur ett livscykelperspektiv. Klimatkraven gäller både 

investerings- och underhållsprojekt samt reinvesteringsåtgärder med en budget under  

50 miljoner kronor20.  

Trafikverket använder beräkningsmodellen Klimatkalkyl21 för att på ett konsekvent sätt 

uppskatta infrastrukturens energianvändning i ett livscykelperspektiv.  

Klimatkalkyl 

Kalkylen omfattar utvinning av råvaror, förädling av råvaror till produkter, transporter 

under förädlingskedjan, byggandet av vägen samt underhåll (både löpande underhåll och 

utbyte av komponenter). Beräkningarna baseras på typåtgärder och resursschabloner om 

det inte finns detaljuppgifter för det aktuella projektet. I resultatet redovisas de totala 

utsläppen från hela byggfasen samt de årliga utsläppen från byggande, reinvestering, drift 

                                                           
16 Övergripande krav Bro och Tunnel, TDOK 2015:0340. 
17 Krav Brobyggande, TDOK 2016:0204. 
18 Klimatkrav i planläggning, byggskede, underhåll… TDOK 2015:0480. 
19 För närvarande omfattas bara drivmedel till fordon och arbetsmaskiner i storstadsregionerna. 
20 Reinvesteringsåtgärder ≥ 50 miljoner kronor omfattas inte ännu eftersom de saknar krav på 
klimatkalkyl för närvarande. 
21 Klimatkalkyl – infrastrukturens energianvändning och klimatpåverkan i ett livscykelperspektiv, 
TDOK 2015:0007.   

https://dokumentcenter.sp.trafikverket.se/sites/20170517021010/home/publisheddocuments/TDOK%202015-0340.pdf
https://dokumentcenter.sp.trafikverket.se/sites/20170517021010/home/publisheddocuments/TDOK%202016-0204.pdf
https://dokumentcenter.sp.trafikverket.se/sites/20170517021010/home/publisheddocuments/TDOK%202015-0480.pdf
https://www.trafikverket.se/tjanster/system-och-verktyg/Prognos--och-analysverktyg/Klimatkalkyl
https://www.trafikverket.se/tjanster/system-och-verktyg/Prognos--och-analysverktyg/Klimatkalkyl
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och underhåll. Klimatkalkylen görs för väg, bro och allt övrigt som ingår i ett projekt. Broar 

bidrar endast med en liten andel av den beräknade totala energianvändningen.  

Under projekteringsskedet och produktionsskedet vid nyproduktion görs flera klimatkal-

kyler. När projektet är avslutat redovisas det verkliga utfallet i en klimatdeklaration. 

Hälsa och arbetsmiljö 

Ökade trafikmängder tillsammans med höga krav på framkomlighet påverkar möjligheten 

att genomföra förebyggande underhållsåtgärder. Även höga krav på arbetsmiljö och 

trafiksäkerhet medför att Trafikverket under åtgärdstiden allt oftare leder om trafik på 

befintligt vägnät eller bygger tillfälliga broar.  
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5 Mål för teknikområdet 

5.1 Robusthet 

På lång sikt ska indikatorn ”brist på kapitalvärde” ligga stabilt mellan 15 och 25 promille. 

Ytterligare arbete kan behövas för att bestämma den optimala nivån med avseende på risk 

och årlig underhållskostnad. Mängden nybyggda broar spelar även in. 

Basår 2018: 23,3 promille 

Resultatmål 2020: 22,0 promille  

Resultatmål/Slutmål 2025: 20,0 promille 

5.2 Kapacitet 

2029 ska bärighetsklassen vara BK4 på 70–80 % av de vägar som är viktigast för 

näringslivet, s.k. ”Strategiskt utpekade vägar för tung trafik”22.  

Satsningen ska baseras på samhällsekonomiska principer och prioriteringen ska genomföras 

i dialog med näringslivet och andra berörda aktörer för att få ut så stora samhällsnyttor som 

möjligt. I landet finns det drygt 700 vägbroar som uppfyller BK1 men inte BK4.  

5.3  Användbarhet 

På lång sikt ska antalet broar med nedsatt bärighet vara stabilt mellan 30 och 60 st. Den 

övervägande delen av broar med nedsatt bärighet ska ha BK1, dvs. den sänkta bärigheten 

ska endast påverka övertunga transporter som kräver dispens.  

Basår 2018: 48 st  

Resultatmål 2020: 50 st 

Resultatmål 2025: 45 st  

5.4 Säkerhet 

Säkerhetsnivån vid dimensionering av nya broar ska vara 0,999999, dvs. en chans på 

miljonen att bron går till brott under sin tekniska livslängd. Vid bärighetsberäkning av 

befintliga broar strävar vi efter samma säkerhetsnivå. 

5.5 Miljö och hälsa 

Mål på lång sikt: Klimatneutral infrastruktur senast 2045.  

Delmål23 jämfört med utgångsläget 2015, vilket definieras av gällande version av Klimatkalkyl: 

• 2020 – minst 15 % reduktion av klimatpåverkan i projekt. 

• 2025 – minst 30 % reduktion av klimatpåverkan i projekt. 

• 2030 – minst 50 % reduktion av klimatpåverkan i projekt. Fossilfria drivmedel eller eldrift 

i alla entreprenader.  
                                                           
22 Förslag till nationell plan för transportsystemet 2018–2029. Remissversion 2017-08-31. Publ. 2018:058. 
23 Beskrivs i en riktlinje från 2019, Klimatkrav i planläggning, byggskede, underhåll… TDOK 2015:0480. 

http://urn.kb.se/resolve?urn=urn%3Anbn%3Ase%3Atrafikverket%3Adiva-2031
https://dokumentcenter.sp.trafikverket.se/sites/20170517021010/home/publisheddocuments/TDOK%202015-0480.pdf
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6 Strategier för teknikområdets olika skeden 
Detta kapitel beskriver Trafikverkets strategi för att förvalta vägbroar. Tyngdpunkten ligger 

på underhållsfasen, men eftersom målet är en optimal livscykelhantering av tillgångarna 

beskrivs översiktligt även beslut och åtgärder inom planering, projektering och produktion. 

Kapitlet är uppdelat i anläggningens livscykelskeden; planering, projektering och 

produktion samt underhåll24.  

Leveranskvaliteternas påverkan på prioritering hanteras på systemnivå medan den 

operativa planeringen görs med hjälp av verktyget BaTMan. 

6.1 Planering 

Att planera för en bro blir aktuellt först när det finns ett hinder i en vald vägsträckning. 

Därför kan man säga att själva bron är ett sekundärt behov. Om det behövs en ny väg mellan 

två punkter kan den geografiskt dras på många olika sätt. Normalt brukar man utvärdera två 

till tre alternativa sträckningar. De olika alternativen analyseras och värderas utifrån olika 

parametrar, t.ex. ekonomi, miljö, geoteknik och hinder, och utifrån värderingen fattas beslut 

om vägens läge. Längs den valda vägsträckningen kan det finnas hinder som gör att det 

behövs en bro och det finns många olika typer av hinder. De tre viktigaste skälen till att 

bygga en bro är säkerhet, tid och geografi. 

Säkerhet: Om hindret är en korsande väg eller järnväg kan korsningen görs antingen i plan 

eller planskilt. Då behöver man ta ställning till säkerheten: Hur mycket trafik är det i 

korsningspunkten? Vad får en eventuell olycka för konsekvenser för de som drabbas och för 

samhället? Vad är kostnadsskillnaden mellan de olika alternativen? För vissa av dessa frågor 

finns det stöd i Trafikverkets regelverk, t.ex. om det är en riksväg med hög trafikmängd som 

korsas så ska korsningen vara planskild. I andra fall görs en värdering baserat på kunskap 

och erfarenhet. 

Tid: Om det gäller samma situation som ovan, och valet står mellan korsning i plan eller 

planskilt, så har en planskild korsning högre genomsläpplighet och tillåter snabbare passage 

än en som ligger i plan. Här värderar vi hur mycket tiden är värd och utifrån detta fattar vi 

beslut om att bygga en bro eller inte. 

Geografi: Med geografi menas att hindret utgörs av t.ex. ett vattendrag eller en djup ravin. 

I sådana fall kan man antingen bygga en bro eller eliminera hindret på annat sätt, såsom att 

fylla igen vattendraget eller ravinen. Det senare är oftast inget bra alternativ och får stora 

konsekvenser för naturen och därför blir valet oftast att överbrygga hindret med en bro. 

Det finns många brotyper, med olika för- och nackdelar, se kapitel 3. För varje ny bro som 

ska byggas analyserar och jämför Trafikverket två eller tre alternativa lösningar. Man 

analyserar krav, konsekvenser och livscykelkostnader. Exempelvis tar man hänsyn till krav 

på spännvidd och segelfri höjd samt materialåtgång för olika konstruktionsdelar och 

eventuellt trafikavbrott under byggandet. Markförhållandena och förutsättningarna för 

mellanstöd studeras också. Det blir kanske billigare totalt sett med en öppningsbar bro än 

                                                           
24 Enligt Anläggningens livscykelkostnad (LCC), TDOK 2016:0281. 

https://dokumentcenter.sp.trafikverket.se/sites/20170517021010/home/publisheddocuments/TDOK%202016-0281.pdf
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med höga mellanstöd och långa tillfartsvägar. Utifrån slutsatserna väljer vi sedan den 

brolösning som är bäst och som ska projekteras.   

6.2 Projektering och produktion 

Vid projekteringen bestämmer man brons geometri och ingående material. Liksom i 

planeringsskedet analyseras olika alternativ med avseende på livscykelkostnaderna. 

Utformningen görs så att framtida underhåll ska underlättas, exempelvis genom tillräckligt 

utrymme för framtida reparation och inspektion. För att formalisera detta planerar 

Trafikverket att införa en rutin25 där underhållsorganisationen bidrar med relevanta 

utformningskrav. När komponenter och material väljs, görs det med hänsyn till livslängden, 

resurssnålheten och möjligheten till återvinning eller återanvändning.  

Projekteringen utgår från lagar och standarder samt Trafikverkets regelverk, t.ex. Krav 

Brobyggande26. Vi dimensionerar broarna för en hög säkerhetsnivå och en lång livslängd. De 

dimensioneras så att sannolikheten för att de går till brott är mindre än en på miljonen. 

Motivet till att inte göra broarna ännu säkrare är att det kostar mycket att reducera 

brottsannolikheten och det står inte i proportion till övriga risker i vårt samhälle. Som 

jämförelse kan nämnas att man tar en mycket större risk om man gör en flygresa än om man 

kör över en bro. När det gäller broarnas livslängd ställer Trafikverket kravet att livslängden 

ska vara 80 eller 120 år (i undantagsfall 40 år) beroende på brons ändamål.  

När bron är färdigprojekterad och egengranskad av företaget som utfört projekteringen 

skickas handlingarna in till Trafikverket för ytterligare kontroll. Om Trafikverket inte har 

några synpunkter stämplas handlingarna som bygghandlingar och därefter kan 

produktionen av bron påbörjas. Även produktionen styrs av ett högt säkerhetsmedvetande 

som regleras av lagar och förordningar. 

Efter det att entreprenaden är slutbesiktigad och alla besiktningsanmärkningar är åtgärdade 

överlämnas konstruktionen till Trafikverket Underhåll som ser till att konstruktionen 

underhålls under hela livslängden.  

6.3 Underhåll  

Målet i underhållsfasen är att vidmakthålla den funktionella standard som broarna hade när 

de byggdes, till en så låg livscykelkostnad (LCC) som möjligt. Underhåll kan vara antingen 

förebyggande eller avhjälpande (Figur 6-1).  

                                                           
25 Anläggningsspecifika krav Väg (AKV) ur drift- och underhållsperspektiv. 
26 Krav Brobyggande, TDOK 2016:0204. 

http://intranat.trafikverket.local/Aktuellt/Nyhetsarkiv/Nyheter---Aktuella/Nyheter/2019/2019-maj/underhall/remiss-om-anlaggningsspecifika-krav-vag-akv/
https://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/teknik/Tekniska-dokument/tekniska-krav-och-rad/
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Figur 6-1  Olika typer av brounderhåll. 
 
Förebyggande underhåll genomförs vid förutbestämda intervall eller enligt förutbestämda 

kriterier. Avsikten är att minska sannolikheten för fel eller försämring av en bros funktion. 

Avhjälpande underhåll genomförs efter det att ett funktionsfel har upptäckts. Avsikten är 

här att få en bro i ett sådant tillstånd att den kan uppfylla den funktion som krävs.  

På vägbroar utförs nästan allt underhåll förebyggande eftersom de flesta funktionsfel 

innebär oacceptabelt stora negativa effekter på transportsystemets leveranskvaliteter. Det 

avhjälpande underhållet utgör därför en mycket liten del av underhållet. 

6.3.1 Förebyggande underhåll  

Det förebyggande underhållet på broar är antingen tillståndsbaserat eller förutbestämt 

(Figur 6-1). Det tillståndsbaserade består av inspektion och påföljande underhållsåtgärder 

medan det förutbestämda genomförs med bestämda tidsintervall utan föregående 

tillståndskontroll.  

Tillståndsbaserat underhåll omfattar inspektioner och eventuella underhållsåtgärder som 

följer av inspektionsresultatet. Alla broar inspekteras åtminstone vart sjätte år, men kortare 

intervall kan bli aktuellt om brons tillstånd är dåligt. Broinspektioner är en tjänst som 

Trafikverket upphandlar av externa konsulter med särskild kompetens inom området. 

Inspektionerna görs enligt en särskild metodik27 och det är både brons fysiska och 

funktionella tillstånd som bedöms.  

Det funktionella tillståndet bedöms utifrån flera parametrar: konstruktionsdelens eller 

konstruktionselementets funktionella egenskap, de funktionskrav som ställdes vid 

projekteringen, de aktuella och tidigare uppmätta mätvärdena samt förväntad framtida 

nedbrytning för det skadade konstruktionselementet. 

De brister som noteras klassas utifrån om de påverkar brons bärighet, trafiksäkerhet, 

beständighet eller övrigt.  

  

                                                           
27 Beskrivs i Krav för inspektion av byggnadsverk, TDOK 2018:0179. 

https://dokumentcenter.sp.trafikverket.se/sites/20170517021010/home/publisheddocuments/TDOK%202018-0179.pdf
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Tillståndet beskrivs med hjälp av tillståndsklasserna 0, 1, 2 eller 3:  

3 Bristfällig funktion vid inspektionstillfället  

2 Bristfällig funktion inom 3 år  

1 Bristfällig funktion inom 10 år 

0 Bristfällig funktion bortom 10 år 

Broar som har skador i tillståndsklass 3 när det gäller trafiksäkerhet eller bärande 

konstruktionselement ska utredas inom tre månader. 

Inspektionerna ligger till grund för planeringen av underhållsåtgärder såsom målning, byten 

av kantbalkar, räcken och tätskikt samt reinvesteringar28. Planeringen av tillståndsbaserade 

underhållsåtgärder beskrivs i avsnitt 6.3.3 Objektplanering.  

Förutbestämt underhåll på broar styrs av tid (inte av tillståndet). Till detta underhåll räknas 

bl.a. slåtter kring brostöd och tvättning av broar. Åtgärdsintervall för förutbestämt 

underhåll baseras främst på trafikvolym och beskrivs i förfrågningsunderlagsmallar (FU-

mallar) för kontrakten för integrerat brounderhåll. Funktionella krav beskrivs i Krav 

Brounderhåll29. 

6.3.2 Avhjälpande underhåll 

Avhjälpande underhåll kan antingen vara akut eller uppskjutet. Det akuta utförs när ett 

funktionsfel har upptäckts och görs så att bron kan uppfylla krävd funktion igen. Uppskjutet 

avhjälpande underhåll däremot kan senareläggas enligt givna regler.   

På fasta broar behövs avhjälpande underhåll framför allt på grund av att trafikanter kör in i 

olika brodelar. Majoriteten av det akuta avhjälpande underhållet består av att byta ut 

påkörda broräcken, men det kan också innebära reparation av påkörda brostöd eller 

bropelare.  

På öppningsbara broar finns det fler komponenter som kan medföra funktionsfel än på fasta 

broar. Det beror på att det krävs kraftiga elmotorer, hydraulik samt styr- och reglersystem 

för att bron ska kunna manövreras säkert.   

6.3.3 Objektplanering 

Före objektplaneringen görs vanligtvis en tillståndsmätning med syfte att klargöra den 

aktuella konstruktionens fysiska och funktionella tillstånd. Den ska även ta ställning till om 

objektplaneringen behövs, och tillhandahålla underlag för arbetet (Figur 6-2). 

                                                           
28 Som reinvesteringar räknas byte av hel bro samt byte av överbyggnad där underbyggnaden 
återanvänds (TDOK 2016:0264).  
29 Krav Brounderhåll, TDOK 2013:0415. 

https://dokumentcenter.sp.trafikverket.se/sites/20170517030413/home/publisheddocuments/TDOK%202016-0264.pdf
https://dokumentcenter.sp.trafikverket.se/sites/20170517021010/home/publisheddocuments/TDOK%202013-0415.pdf
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Figur 6-2  Objektplaneringen i sitt sammanhang30. 

Vid objektplaneringen beskrivs de totala åtgärdsbehoven för en konstruktion (ett objekt), för 

att säkerställa förväntad funktionalitet till lägsta livscykelkostnad. Olika åtgärdsstrategier 

analyseras för att hitta den strategi som ger lägst samhällskostnad för att upprätthålla, 

återställa och förbättra (i samfinans med verksamhetsområde Planering) den funktionella 

standarden för hela den återstående funktionstiden för den förbindelse där bron ingår. 

Objektplaneringen och vald åtgärdsstrategi ligger till grund för den kortsiktiga planeringen, 

och kravspecifikationen för genomförandet av fysiska åtgärder (Figur 6-2). 

Omfattning av objektplaneringen 

Objektplaneringen omfattar de totala medelsbehoven oavsett om upphandlingen avser 

åtgärder eller funktion. Alla huvudtyper av åtgärder ingår, d.v.s. drift, underhåll, 

riskreduktion och förbättring, men inte akuta (oförutsedda) drift- och underhållsåtgärder. 

Planeringen av underhållsåtgärderna görs på olika sätt beroende på om åtgärderna är 

tillståndsbaserade eller förutbestämda (schemalagda). För merparten av det 

tillståndsbaserade underhållet utarbetas en eller flera strategier för den enskilda 

konstruktionen. Den strategi som ger lägst total nuvärdeskostnad väljs som huvudstrategi 

(S1). För varje planering ska även en alternativ strategi (S2) väljas. Den träder ikraft om inte 

medel för S1 kan ges under den tidsperiod som S1 gäller. Sedan kan lönsamhetstal för 

åtgärden beräknas enligt följande: Lönsamhetstal = (S2 total - S1 total)/S1 produktion 

6.3.4 Prioritering 

I objektplaneringen har den samhällsekonomiskt mest lönsamma åtgärden, ur ett LCC-

perspektiv, planerats för varje enskild bro. När det samlade åtgärdsbehovet är större än 

tilldelade medel ställs höga krav på prioritering mellan olika åtgärder. Den görs enligt 

följande lista:  

  

                                                           
30 Från BaTMan Bro och tunnel management - Handbok 2019. 

https://www.trafikverket.se/tjanster/system-och-verktyg/forvaltning-och-underhall/BaTMan/


41 

 

1. Tillståndsmätningar. 

2. Förutbestämt förebyggande underhåll.  

3. Tillståndsbaserat underhåll på stora broar och öppningsbara broar.  

Åtgärder på dessa broar har en särskilt lång planeringsperiod och är i regel 

samordnade och förankrade både internt och externt sedan tidigare år. 

4. Tillståndsbaserat underhåll på ”Övriga broar”. 

I den kortsiktiga planeringen värderas den samhällsekonomiska kostnaden för olika 

strategier, vilket medför att högtrafikerade vägar värderas högre än vägar med lägre 

trafikmängd. Likaså värderas en brist i leveransstandard vid utebliven åtgärd högt.  

Trafikverkets förvaltningssystem BaTMan31 ger stöd i prioriteringsarbetet. I och med att alla 

planerade åtgärder har ett lönsamhetstal och en giltighetstid, förutom kostnad, krävs endast 

att de tilldelade ramarna anges. Då kan BaTMan presentera en lista med vilka åtgärder som 

föreslås bli utförda under kommande år, vanligtvis tre år. Denna prioriterade lista används 

sedan i det fortsatta arbetet.  

För att komma fram till den slutliga underhållsplanen behöver man ta hänsyn till andra 

kända lokala förhållanden och beroenden som finns. Exempel på detta kan vara samordning 

av en åtgärd med andra åtgärder eller tidigare-/senareläggning av åtgärder för att dessa ska 

kunna handlas upp mer kostnadseffektivt och med minimal störning för trafikanterna.   

                                                           
31 BaTMan - Bridge and Tunnel Management system. Trafikverkets system för förvaltning av 
byggnadsverk. 

https://www.trafikverket.se/tjanster/system-och-verktyg/forvaltning-och-underhall/BaTMan/
https://www.trafikverket.se/tjanster/system-och-verktyg/forvaltning-och-underhall/BaTMan/
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