
 F O R S K N I N G S R A P P O R T  

 
 
 Optimal skötsel av 

stålbroar 
  

 
Författare:   Patrik Reuterswärd 

 
  
 
 
 KIMAB-2010-130 rev  

 Status:  öppen 
 
 

 
 

          

            

 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Swerea KIMAB AB   Box 55970, 102 16 Stockholm  
Telefon 08-440 48 00  Fax 08-440 45 35  E-post kimab@swerea.se    
www.swereakimab.se 
 
Titel:    Optimal skötsel av stålbroar 
Författare:   Patrik Reuterswärd 
Rapport nr:  Swerea KIMAB 2010-130 rev 
ISSN:    1403-848X 
ISRN:    SIMR/R-10/017-SE 
Tryck:  Swerea KIMAB, Stockholm, 2010 

 



   

Swerea KIMAB AB  � Box 55970, 114 28 Stockholm 
Tel. 08-440 48 00 � Fax 08-440 45 35 � E-post kimab@swerea.se � www.swereakimab.se 

 

Optimal skötsel av stålbroar 
 
Författare:  Patrik Reuterswärd  
 
Rapport KIMAB nr.:  2010-130 Swerea KIMAB Projektnr.: 414001 Datum:  2011-02-08  
Status: öppen  Avslutat:  2009 Medlemsprogram:  - 
 

Sammanfattning 
Svenska stålbroar har under de senaste 20 åren huvudsakligen målats enligt Vägverkets 
brosystem S7.09. Hittills har mycket litet underhåll av detta målningssystem behövts. För att 
bedöma livslängd och underhållsbehov för målning med brosystemet, inspekterades ett urval av 
de broar som var de första att målas med brosystemet. Inspektionerna visade att broarna idag har 
mycket lite korrosionsangrepp. Det finns dock många mindre skador i färgskikten, skador som 
med tiden kommer att bli större. Färgsystemens åldring och utbredning av rost från färgskador 
gör att underhållsinsatser kommer att behövas i framtiden för att undvika kostsamma 
reparationer och ommålningar.  

En beräkningsmall har tagits fram för att kunna jämföra det ekonomiska nuvärdet för olika 
underhållsstrategier. Med denna beräkningsmall kan konsulter och broförvaltare lättare planera, 
prioritera och jämföra underhållsåtgärder, dels för varje bro för sig, dels för jämförelser och 
planering av underhåll för flera broar. Är kostnaden för en hel ommålning känd eller kan 
beräknas, kan också, med hjälp av mallen, en rimlig maximal kostnadsbudget för ett underhåll 
som skjuter upp kommande hel ommålning beräknas.  

Generellt kan sägas att, om rostskadorna är begränsade till broarnas kritiska ytor, kan 
återkommande bättring av rostskadorna rekommenderas så länge den genomsnittliga kostnaden 
är lägre än den beräknade årliga kostnaden för total ommålning. Med återkommande underhåll 
till relativt låg årlig kostnad finns då en potential att sänka de totala underhållskostnaderna för 
äldre målade stålbroar. 

Summary 
During the last 20 years steel bridges in Sweden have been protected using the modified paint 
system S7.09 (Brosystemet). So far, these steel bridges have required very little maintenance in 
order to protect the steel constructions from rust. Up to this day, generally very little corrosion 
is present on painted steel bridges with the paint system S7.09. This observation is valid in spite 
of many small damages in the coating. The small damages will however slowly increase in size. 
The ageing of the paints and spreading of corrosion from damages will require maintenance in 
order to avoid future costly repainting of the bridges. 

An Excel spreadsheet has been elaborated, making it possible to calculate and compare costs for 
alternative maintenance strategies. By using the spreadsheet, bridge administrators will be able 
to select and plan an optimal strategy for every specific bridge.  

A general conclusion from using the spreadsheet is that repeated maintenance of the main beam 
flanges can be recommended as long as the average cost is lower then calculated annual cost for 
a complete renewal of the painting. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Exempel på modern vägbro i stål 
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1. Inledning 
Projektet ”Optimal skötsel av stålbroar” föreslogs av broförvaltare Jonas Andersson och Mikael Karlsson 
vid Vägverket. En projektgrupp bildades med representanter från f.d. Vägverket, f.d. Banverket och 
Swerea KIMAB. Stockholm Stad (Trafikkontoret) anslöts sig senare till projektet. Swerea KIMAB:s 
arbete har finansierats av Vägverket och Banverket. Vägverket och Banverket är numera sammanslagna 
till Trafikverket. 

Projektets huvuduppgift har varit att utveckla en metod för broförvaltare att ta fram strategier för optimalt 
underhåll av stålbroar. 

Deltagande myndigheter och projektgrupp: 

Vägverket Region Väst (Trafikverket)  Mikael Karlsson  
Banverket (Trafikverket)  Hans Pétursson 
Stockholm Stad, Trafikkontoret  Lars Matz  
Swerea KIMAB (Korrosionsinstitutet)  Patrik Reuterswärd 
   
Referensgrupp till projektet:   
Vägverket Region Väst (Trafikverket)  Jonas Andersson (broförvaltare) 
A Berglund Corrosion Consulting AB  Anders Berglund (brokonsult) 
   
 

2. Bakgrund 
Med tillgång till hjälpmedel för att uppskatta kostnad, effekt och nytta av underhållsåtgärder ökar 
förutsättningarna för att rätt underhåll kan sättas in i rätt tid för att på så sätt minska de totala 
underhållskostnaderna.  

Det statliga brobeståndet omfattar ca 20 000. Den totala broytan för vägbroar är ca 4,2 miljoner m2 och 
återanskaffningsvärdet uppskattas till ca 65 miljarder kronor. Lämplig nivå på den årliga underhålls-
budgeten för alla typer av underhåll anses generellt vara 1,4 % av återanskaffningsvärdet vilket ger drygt 
900 miljoner kronor i årliga underhållskostnader för alla typer av brounderhåll. 

Banverket har uppskattat att elementära underhållsåtgärder av stålbroar kostar ca 9 000 kr per löpmeter 
och år, och hel ommålning 25 000 kr/lpm. Den årliga genomsnittliga kostnaden för ommålning kan upp-
skattas till 13 mnkr om broarna ommålas var trettionde år. Till detta kommer ca 1 mnkr i kostnader för 
inspektioner av järnvägsbroar. Det utförda underhållet varierar dock kraftigt år från år. Enstaka stora 
underhållsprojekt kan kosta många tiotals miljoner kronor och vissa år ta en stor del av 
underhållsbudgeten.  

Vägverkets kostnader för målningsunderhåll av stålbroar kan grovt uppskattas till 40 mnkr/år.  

Korrosiviteten i större delen av Sverige är inom korrosivitetsklass C2. Nära vatten och industrier kan den 
vara förhöjd. Mycket hög korrosivitet, inom korrosivitetsklasserna C4 och C5, finns i havsbandet på 
västkusten och i trafikmiljöer med vägsmuts och saltning. Korrosionshastigheten för vägbroar blir därför 
mycket beroende på graden av nedsmutsning och eventuell saltning . Korrosiviteten för järnvägsbroar är 
oftast måttlig. För ytterligare information om korrosivitet i väg- och järnvägsmiljö, se KI Rapport 2003:9 
(ref 1), KI Rapport 2005:5 (ref 2) och KI Rapport 2008-121 (ref 3). 



 
 Swerea KIMAB ●   KIMAB-2010-130 
 
 

    6 

I Sverige har man sedan 1988 nästan genomgående använt Vägverkets ”brosystem” S7.09 som rost-
skyddssystem för nya stålbroar. Rostskyddssystem S7.09 innefattar bl.a. förbehandling med blästring till 
Sa2½, påföring av zinkrik grundfärg, järnglimmerförstärkt mellanfärg och polyuretan täckfärg (PUR). 
Funktionen hos de olika färgskikten är att täckfärgen är väderbeständig, mellanfärgen är en stark och tät 
barriär och att den zinkrika grundfärgen aktivt fördröjer utbredningen av korrosion i mindre skador i färg-
skiktet. Dessa färglager ger tillsammans, även med enstaka mindre skador i färgskiktet, ett litet under-
hållsbehov under lång tid. Det är väsentligt att den zinkrika grundfärgens aktiva skydd under lång tid för-
hindrar och begränsar uppkomsten av rost i mindre färgskador.  

Användningen av brosystemet var först reglerad i Vägverkets Bronorm 88 (ref 4). Bronorm 88 har 
reviderats flera gånger och nu finns målningssystemet angivet i AMA anläggning (ref 5) och Vägverkets 
kompletteringar i VV AMA Anläggning (ref 6). Målningssystemet S7.09 för nya broar har dock varit 
relativt oförändrat sedan Bronorm 88. 

För underhåll av äldre broar har andra system än för nymålning använts. Enligt Bronorm 88 användes 
antingen stålborstning, blymönja och fet alkyd eller blästring och två skikt epoximastic. Eftersom man av 
toxikologiska skäl slutade använda blymönja har färgsystemen för underhåll reviderats. Enligt 
Brounderhåll 2006 B.3.2 (ref 7), har icke nitade broar underhållits enligt målningssystemet för nya broar. 
Alternativa ommålningssystem för speciella typer av broar och när brons uppskattad återstående livslängd 
är begränsad, visas av Tabell 1. 
 

Tabell 1. Alternativa system för underhåll (Brounderhåll 2006) 

 Kortfattad beskrivning 

B.3.3  System för nitade broar 
rengöring 
blästring till Sa 2½ 
extra färgskikt på kanter, skruvar och nitförband med 
epoximastic grundfärg 
epoximastic 
polyuretan täckfärg 

B.3.4  System med krav på blästring 
förbehandling som för nymålning på rost och lös färg 
epoximastic grundfärg 
akryl täckfärg 

B.3.5  System utan krav på blästring 
rengöring och lös färg tas bort 
stålborstning till St 2  
högvätande grundfärg 
täckfärg två skikt alkyd 

 
Vägverket och Banverket har under 2009 omarbetat sina krav för brokonstruktioner för att få regler som 
harmoniserar med övriga EU. Det innebär att man i allt större utsträckning kommer att hänvisa till 
europastandarder (SS-EN) för att specificera olika krav. Utförande, material och kontroll vid brobyggnad 
regleras, sedan sommaren 2009, genom att AMA används för att upprätta beskrivningar för förfrågnings-
underlag. Vägverkets och Banverkets tillägg och ändringar till AMA Anläggning 07 finns i VV AMA 
Anläggning 09. Reglerna för nymålning och bättringsmålning av äldre broar är fortfarande relativt 
oförändrade. Ommålning och underhåll med system B.3.5 har modifierats så att målningen består av: 

  Högvätande grundfärg 

  Järnglimmerpigmenterad mellanfärg 

  Alkyd täckfärg  
 

Ofta utförs inget eller mycket litet underhåll tills skadorna är så stora att total ommålning med 
ställningsbygge och hel intäckning blir aktuell. En orsak till att underhåll sätts in sent är dels att 
startkostnader är stora, dels svårighet att motivera underhållsinsatser. Broförvaltare saknar underlag om 
hur rostskyddsmålningen kan optimalt underhållas. Genom att underhållsbehov och effekter inte är 
tydliga så att rätt bro och åtgärd kan prioriteras, blir underhållsåtgärderna ofta godtyckliga.  



 
 swerea KIMAB   KIMAB-2010-130 

 
 

  7 

Trafikverkets broar kontrolleras var sjätte år genom en s.k. huvudinspektion. Vid inspektionen 
dokumenteras skador och det funktionella tillståndet beskrivs med hjälp av tillståndsklasser. Resultatet av 
inspektionen lagras i managementsystemet BaTMan. BaTMan är ett hjälpmedel för effektiv förvaltning 
av broar, tunnlar och andra typer av byggnadsverk. BaTMan omfattar rapporter, information (handböcker, 
publikationer etc.) samt ett verktyg som hjälper användaren att organisera och utföra aktiviteterna inom 
förvaltningens olika skeden. Mer information kan fås på följande länk: 
https://batman.vv.se/batinfo/batman/verksamhetsInfo/Info_Vadarbatman.htm  

Vid alla typer av inspektion ges varje registrerad skada en tillståndsklass 0-3 som innebär 

0  Bristfällig funktion bortom 10 år  
1  Bristfällig funktion inom 10 år 
2  Bristfällig funktion inom 3 år  
3  Bristfällig funktion vid inspektionstillfället  
 

Tillståndsklass 3 för skador på konstruktionselement som har bärande eller skyddande (trafiksäkerhet) 
funktion innebär att skadeutredning ska utföras inom 3 månader.  

Tillståndsklass 3 på ytbehandling av (färg eller varmförzinkning) på stål har funktionen ”beständighet” 
och behöver inte utredas inom 3 månader. Inspektören eller broförvaltaren kan i stället välja att utföra 
särskild inspektion av ytbehandling. Vid bedömning av ytbehandling används rostgrad Ri (mätmetod 40). 
I BaTMan finns kostnadsuppskattningar för målningsunderhåll, se Bilaga A 
 

3. Syfte 
Projektets mål och syfte är att ta fram en metod för att välja underhållsstrategi, så att broförvaltare genom 
att tillämpa ett optimerat underhåll, kan minska de totala kostnaderna för underhåll av 
rostskyddsmålningen på broar. 

4. Tänkbara underhållsåtgärder 
Underhåll kan innebära många olika typer av åtgärder. De främsta som behandlas i denna rapport är 
följande: 

1. Enkla, löpande underhållsåtgärder, t.ex. tvättning.  

Tvättning avlägsnar korrosiva ämnen, främst klorider. Dessa finns naturligt i kustnära områden vid 
västkusten. Saltning av vägtrafik innebär att klorider alltid förekommer på vägbroar. Järnvägsbroar 
kan kontamineras med salt från intilliggande hav och trafikleder. En ren yta får snabb upptorkning 
som minskar färgsystemets våttid vilket i sin tur minskar både färgsystemets nedbrytning och 
korrosionshastigheten. Effekten av tvättning kan bli att tiden till att korrosionsskador blir synliga 
förlängs. Därför kan tvättning vara en underhållsåtgärd som kan övervägas.  

Exempel på teknik som ännu inte har använts för broar är tvättning med ultrarent vatten. Ultrarent 
vatten har god tvätteffekt utan tensider genom att vattnet är helt fritt från salter och lösta ämnen. Detta 
ultrarena vatten kan inte lagras utan måste tillverkas på plats genom destillering och helt befrias från 
syre, kväve och koldioxid. Tvättning med ultrarent vatten sker med spolning vid lågt vattentryck, 
därför är det med denna metod relativt enkelt att samla in och rena tvättvattnet. 

2. Mindre konstruktionsförbättringar av befintliga broar, exempelvis stänk- och regnskydd för vatten, 
dropplister, hängrännor och rör för avrinning, avledning och plank mot intilliggande vägtrafik. 
Övergångskonstruktioner och genomföringar genom vägbana och broplatta, t.ex. för elledningar till 
belysningsstolpar, är särskilt viktiga att täta. För en öppen brokonstruktion kan nät förhindra intrång av 
obehöriga och av fåglar. 
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3. Lådbalkbroars invändiga ytor kan effektivt skyddas av torkad luft Den invändiga stålytan är oftast 
betydligt större än den utvändiga och omfattar många ”svåra” ytor (vinklar och vrår). Tätsvetsning av 
hålrum är också möjlig som korrosionsskydd. 

4. Lokal behandling av mekaniska skador och mindre rostfläckar med komplett målningssystem: 
högtryckstvättning, punktblästring, zinkrik grundfärg/mellanfärg/täckfärg. Ofta förenklas 
reparationssystemet genom att zinkrik grundfärg ersätts med epoximastic. Alternativa förbehandlings-
metoder är vakuumblästring, användning av sponge-jet blästermedel, våtblästring och vattenblästring 
med över 800 bar vattentryck. 

5. Lokal behandling med enkla målningssystem som kan utföras utan ställningar och intäckning för 
underhållsmålning av mindre rostfläckar. Enklare reparationssystem kan användas under underhållets 
senare skeden inför en förväntad total ommålning. Ett exempel på ett enkelt system är: 

högtryckstvättning,  
förbehandling (stålborstning/vakuumblästring/sponge-jet blästermedel/vattenblästring 800 bar),  
penetrerande och högvätande grundfärg, och  
1-komponent täckfärg med passiva rostskyddspigment som järnglimmer och aluminium.  

6. Sprutmetallisering med zink eller aluminium är en metod som rätt utförd förväntas ge ett bra och 
långvarigt korrosionsskydd. Sprutmetallisering måste ske på en mycket ren yta (Sa 3) med grov 
blästerprofil. Kravet på Sa 3 gör att man måste utföra behandlingen med intäckning och under 
klimatkontroll. Genom särskild kontroll måste man före metallisering förvissa att mängden salt på ytan 
är mycket låg (<20 mg/m2). Metoden används i mycket liten omfattning i Sverige.  

7. Reparationsmålning (partiell reparation) på kritiska och särskilt korrosionsutsatta och utmattnings-
utsatta ytor och delar kan kallas riktat underhåll. De ytor på stålbroar som berörs är ofta huvud-
balkarnas undre flänsar. I vissa fall kan överflänsen över brostöd vara kritisk ur belastningssynpunkt.  

8. Ommålning med ny täckfärg av estetiska skäl, exempelvis efter fläckning av mindre rostskador som 
har gett ett oacceptabelt estetiskt intryck.  

9. Hel ommålning.  
Hel ommålning innebär att all färg avlägsnas och omfattar alla moment enligt brosystemet. Detta 
kräver alltid ställningar och intäckning. 

5. Undersökning av broar målade enligt 
Brosystemet 

5.1.1 Syfte och inriktning vid inspektioner av broa r i detta projekt  

För att bedöma livslängd och underhållsbehov för målning med brosystemet inspekterades ett urval av de 
broar som var de första att målas enligt brosystemet. Åtta olika broar besöktes. Målningens ålder på dessa 
broar är nu 15-20 år. Broarna är individuellt beskrivna och redovisade i bilaga B. 
 
Inspekterade broar: 
Avesta/Krylbo,  Järnvägsbro över Dalälven  
Bengtsfors, Dalsland Vägbro över Dalslands kanal  
Iggesund Järnvägsbro över Iggesundsån  
Kuserud, Mellerud Dalsland E45 Vägbro över Krokån   
Lerbo, Bohuslän Vägbro över Bohusbanan  
Nordre Älv Järnvägsbro över Nordre Älv  
Smeberg, Bohuslän Vägbro över Långevallsälven  
Ålsjön, Söderhamn Järnvägsbro över Ålsjön  
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5.1.2 Sammanfattning av observationer vid broinspek tioner 

Alla inspekterade broar har i överlag en målning i mycket gott skick men vid närmare betraktande finns 
det många mindre färgskador som i de flesta fall ännu inte har lett till allvarliga korrosionsskador.  

Målningen på två av järnvägsbroarna i Mellansverige var i utmärkt skick. 

Skyddade ytor med smutsansamlingar och beväxning har längre våttider vilket har lett till att gravrost 
(gropfrätning) redan har uppstått lokalt på dessa ytor. Exempel där gravrost har uppstått är flänsars 
horisontella över- och undersidor. Gravrost förekommer nästan bara på de undre flänsarna.  

Högt och fritt placerade ytor utsätts för både solljus och vind vilket leder till att täckfärgen ändrar kulör 
och börjar erodera. Vissa kulörer är mer utsatta för erosion och nedbrytning av UV-ljus. Klara kulörer av 
rött, blått och orange är exempel på kulörer som bryts ner snabbare . Nedbruten täckfärg ger förlängd 
våttid för färgsystemet, vilket på sikt kan vara negativt för hela färgsystemet. Bra kulörer ur underhålls-
synpunkt är grå och aluminiumgrå. 

Vanliga skador är efter stenkastning mot huvudbalkarna, med sten från utfyllningen runt landfästen. 
Dessa ”stenskott” har normalt ännu inte lett till allvarlig korrosion. Stenskott från tåg och vägtrafik ger 
liknande skador. Klättring och graffitimålning kan också ge färgskador men inga allvarliga skador pga. 
detta kunde ses.  

Det är ovanligt att broar inte har några rostskador alls på huvudbalkarnas underflänsar. Orsak till skador 
på underflänsarna är, förutom stenkastning, påkörning av olika typer av väg- och båttrafik samt lokala 
transporter under broar. En del rostfläckar på flänsarna är skador från transport och hantering under 
byggskedet, som inte reparerats på rätt sätt.  

Broar med i stort sett intakt målning kan ha gravrost i skadorna på flänsarnas översidor. Även om 
skadorna är små och begränsade, innebär gravrosten att dessa broar redan utsatts för materialförbrukning 
på utmattningsutsatta delar. Broarna vid Lerbo och Smeberg, som båda har målning i mycket gott skick, 
har gravrost i skadorna på de undre flänsarnas översidor. Orsak till gravrost i dessa fall kan vara en 
kombination av otillräcklig förbehandling eller renhet före målning, och den höga korrosivitet som 
smutsansamlande horisontella ytor ger.  

Efter 15-20 år kan man på bron vid Kuserud se mer allmän nedbrytning i form av blåsbildning och 
avflagning av täckfärg som kan bero på det bildades pin-holes i den ursprungliga målningen. Blåsbildning 
av avflagning har skett främst på huvudsvetsar och nedre flänsar. 

 

6. Strategialternativ 
Strategialternativ för underhåll av stålbroars målning är normalt: 

a) Inga eller mycket begränsade underhållsåtgärder fram till en framtida hel ommålning. 

b) Inga eller mycket begränsade underhållsåtgärder fram till ett framtida utbyte med ny broöverbyggnad  

c) Riktat underhåll, inriktat främst på särskilt utsatta delar och på huvudbalkars undre flänsar i syfte att 
skjuta upp kommande hel ommålning eller utbyte av del. Reparation av färgskador på huvudbalkarnas 
underflänsar ska ingå i underhållsstrategin för att inte skadorna ska utvecklas till gravrost. 

d) Rent estetiska krav kan styra underhållet. 

Eftersom förutsättningarna förändras med tiden ska den valda strategin omprövas regelbundet. 
Optimering sker genom att strategin revideras med tiden. 
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7. Kalkyl för strategijämförelse 
Metoder för att beräkna kostnader finns i databasen BaTMan. Metoden som beskrivs i detta avsnitt och i 
Appendix D-F ger en god överskådlighet vid bedömning av många insatser som är fördelade över en lång 
tidsperiod. 

Kostnadsjämförelse görs genom att jämföra det ekonomiska nuvärdet (K0) av uppskattade framtida 
kostnader för respektive strategi. 

K  
Nuvärde:   K0 = 

(1 + r)n  

n = antal år framåt som kostnaden utfaller 
K = nominell kostnad under n:te året 
r = kalkylränta, för närvarande ska man inom Trafikverket använda 4 %, dvs. r = 0,04 

Alla framtida kostnader ska omräknas till nuvärden och summeras för varje strategi. För mer omfattande 
resonemang kring ekonomi för underhåll, se Optimering av åtgärder för ökad livslängd hos 
infrastrukturkonstruktioner (ref 8).  

Nyckeln till strategivalet är att man vet storleken för kostnaden av en hel ommålning av den aktuella 
bron. I den kostnaden ska ingå ställningsbygge, intäckning, kontroll och besiktning samt även beställarens 
kostnader för upphandling. Dessutom ska man ta hänsyn till samhällets kostnader som uppstår av de 
trafikhinder som underhållsåtgärderna skapar. Samhällskostnad bör redovisas separat. I detta projekt har 
dock ingen hänsyn tagits till samhällskostnad. Målet med beräkningarna är att finna en lägsta kostnad 
genom en bra balans mellan upprepat riktat underhåll och mer omfattande underhåll längre fram i tiden 

Uppskattningar av underhållskostnaderna för hel ommålning, samt kostnader för tre olika alternativa 
behandlingar av vägbron vid Kuserud har gjorts av en rostskyddsmålningsentreprenör, se Tabell 2 och 
Bilaga C. Förutsättningar för underhållsalternativen är redovisade i Bilaga C. Utöver de kostnader som 
givits av rostskyddsmålningsentreprenören, behövs en rimlig uppskattning av livslängden för en hel 
nymålning. I denna rapport har livslängden för en ny hel ommålning antagits vara 40 år, se avsnitt 
9. Diskussion. Efter att ha inventerat 8 målade stålbroar har vi konstaterat att man bör räkna med att viss 
bättring behövs efter ca 15 år (allmän 15 års). I denna rapport har vi antagit att kostnaden för denna 15-
års service i genomsnittligt motsvarar 10 % av nymålningskostnaden. Kostnaderna är högre på för bron 
vid Kuserud genom att man har sett åldringseffekter som inte observerats på någon annan av de 
inspekterade broarna. 
 

Tabell 2. Kostnader för underhåll av vägbron vid Kuserud 

Åtgärd Kostnad kr 
Relativ 
kostnad 

Alternativ a Hel ommålning 945 000kr 100 % 
Alternativ b Riktat underhåll  170 000kr  18 % 
Alternativ c Riktat underhåll med ny täckfärg på hela bron 225 000kr 24 % 
Alternativ d Riktat underhåll enkelt system 170 000kr  18 % 
Alternativ e Inget underhåll tills broöverbyggnad ersätts ej beräknad - 
 

Med excelbladet 100 års underhåll av stålbroar.xls, och dessa kostnader, kan jämförelser av de olika 
underhållsförslagen göras. Tabell 3, 4 och Bilagorna D-E visar exempel på resultat vid användning av 
excelbladet. Totala nuvärdeskostnaden för en ganska snar hel ommålning är högst. Lägsta total 
nuvärdeskostnad erhålls om man kan upprepa det riktade underhållet och på så sätt skjuta upp hel 
ommålning.  
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Tabell 3. Kostnadsjämförelser enligt Bilaga D för alternativa strategier för vägbron vid Kuserud. 

Strategialternativ 
Total nuvärdes-

kostnad, kkr 
Annuitets-

kostnad1  kkr 
 

Hel ommålning om 6 år, alternativ a 1 047 41,9  

Riktat underhåll, alternativ b eller d 874 35,0  

Riktat underhåll med ny täckfärg, alternativ c 923 36,9  

Riktat underhåll c samt upprepat underhåll b eller d 788 31,5  

Inget underhåll fram tid utbyte av broöverbyggnad 9282 37,12  
1 Med annuitetskostnad avses en genomsnittlig årskostnad  
2 Detta förutsätter maximal kostnad 4 mnkr om 40 år. Kostnaden för ny broöverdel är betydligt högre. 
 

Med excelbladet kan man också beräkna nuvärdeskostnaderna i % relativt en hel ommålning, se Tabell 4 
och Bilaga E. Kalkylerna visar att annuiteten för de olika strategierna ligger runt 3 % och högre. Detta 
innebär att, om man kan åtgärda synlig rost inom en årlig underhållsbudget som ligger under 3 % av 
kostnaden för nymålning, är det bättre med underhåll än att behöva måla om hela bron inom ca 10 år. 
 

Tabell 4 Relativ nuvärdeskostnad i % enligt Bilaga E för vägbron vid Kuserud 

Strategialternativ 
Total nuvärdes-

kostnad, % 
Annuitetskostnad 

 % 
 

Hel ommålning om 6 år, alternativ a 111 4,4  

Riktat underhåll, alternativ b eller d 92 3,7  

Riktat underhåll med ny täckfärg, alternativ c 98 3,9  

Riktat underhåll c samt upprepat underhåll b eller d 66 3,3  

Inget underhåll fram tid utbyte av broöverbyggnad 981 3,91  
1 Detta förutsätter maximal kostnad 4 mnkr om 40 år. Kostnaden för ny broöverdel är betydligt högre. 
 

Tid till att utbyte av broöverbyggnad blir nödvändigt om inget framtida underhåll kommer att göras, kan 
grovt uppskattas till 40 år. Bilaga D visar att nuvärdeskostnaden är över 900 000 kr för utbyte av brons 
broöverbyggnad om detta sker om 40 år till en kostnad av 4 000 000 kr. Man kan därmed dra slutsatsen 
att ett brobyte får kosta högst 4 000 000 kr för att vara ett intressant alternativ till de övriga i Tabell 3. 
Den verkliga kostnaden för utbyte av bron vid Kuserud är betydligt högre än 4 000 000, vilket gör att 
denna underhållsstrategi inte ska väljas för denna bro. Denna typ av jämförelse visar under vilka 
förutsättningar man når ”break-even” för en tänkbar åtgärd. Enbart för de allra minsta broarna kan utbyte 
av broöverbyggnad vara ekonomiskt rimlig.  

Man har nu satt tillståndsklass 1 för hela bron vid Kuserud vilket innebär hel ommålning eller andra 
åtgärder senast 2020. Tillståndsklass är ett mycket trubbigt instrument för att bedöma när en åtgärd ur 
ekonomisk synpunkt ska sättas in. Därför bör man göra en optimal strategi för varje bro. En invändning 
mot beräkningarna ovan är därför att man inte behöver genomföra hel ommålning redan om 6 år för att 
säkra brons hållfasthet. Om inte ny bedömning görs, kommer år 2014 hel ommålning eller andra åtgärder 
ligga inom 6 år. Man kan säga, att den ursprungliga kalkylen som ges i Tabell 2 och 3, kommer att 
stämma för bron vid Kuserud om ca 4 år. 

Genom att målningen på bron vid Kuserud är i sämre skick än normalt, genom färgflagning och nålstick, 
bör man överväga det mer omfattande underhållet enligt alternativ c (Bilaga C), riktat underhåll och ny 
täckfärg över hela bron. Om denna åtgärd är framgångsrik är det rimligt att anta att man upprepar ett riktat 
underhåll minst en gång innan man behöver genomföra hel ommålning. Detta upprepade underhåll, om de 
sätts in efter 10 respektive 18 år, är lönsamma om de medför att den kommande totala ommålningen 
behöver göras först efter 31 år. 
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För andra broar, där man inte ser någon generell nedbrytning av täckfärgen, exempelvis broarna i 
Smeberg och Lerbo, finns en stor sannolikhet för att man inte kommer se några nya allvarliga rostskador 
på andra delar än på flänsarna. För dessa broar är ett alternativ att upprepa ett riktat underhåll ett flertal 
gånger. Det bedöms rimligt att det räcker att behandla enbart flänsarna 3 gånger enligt alternativ b eller d, 
för att man ska kunna skjuta upp hel ommålning till efter 40 år. På så sätt blir underhållskostnaderna för 
dessa broar lägre än om man tvingas till en förtida ommålning.  

I denna rapport och i excelbladet har inte inflation och framtida kostnadsökningar medtagits utan 
beräkningarna har gjorts i fast penningvärde. Det är dock fullt möjligt att ta hänsyn även till dessa 
kostnadsökningar.  

Exempel på årliga åtgärder är tvättning en eller två gånger om året för att hålla nedsmutsningen på en låg 
nivå. För att få långvarig effekt av tvättning krävs att återsmutsningen är långsam. Tvättning måste 
utföras med påkörningsskydd och särskild liftbil och utrustning för att komma åt under vägbanan. 
Tvättkostnaden blir mycket beroende på hur många broar man kan klara av per dag. Tvättning innebär en 
årlig kostnad som kan kostnadsuppskattas och infogas i en underhållsstrategi.  

En nymålad bro liknande bron vid Kuserud har en annuitetskostnad på ca 16 000 kr/år för målningen, se 
Alternativ a i Bilaga F. Om man antar att tvättning två gånger per år har en årlig kostnad på 20 000 kr blir 
annuitetskostnaden för tvättningen högre än för målningen. För en nymålad bro liknande den vid Kuserud 
kan bara mycket låga årliga underhållskostnader vara försvarbara. Även för en äldre bro, där 
annuitetskostnaden för det framtida målningsunderhållet har en högre annuitetskostnad, blir de årliga 
tvättkostnader orimligt stora, se alternativ c i Bilaga F. Tvättningen måste kunna skjuta upp ommålningen 
många år vilket är orealistiskt för en bro som den vid Kuserud. 

8. Dokumentation och arkivering 
Kraven för hur information om målning ska dokumenteras finns i TK Bro (ref 9), dokumentationen ska 
göras i BaTMan. TK Bro anger att ritningar eller beskrivningar till en stålkonstruktion minst ska omfatta 
”uppgifter om korrosivitetsklass och ytbehandling (rostskyddssystem) eller andra åtgärder för att beakta 
risken för korrosion". Uppgifter om använda produkter ska arkiveras vid nyillverkning. 

Vägverket har lagt in ritningarna för vägbroar i BaTMan. På broritningarna ska det framgå vilket 
rostskyddssystem som har använts.  

Dokumentation och arkivering av utförd rostskyddsmålning är viktig för det framtida underhållet. 
Genomsökning av protokoll från byggtiden är mycket tidskrävande. För gamla broar är den tillgängliga 
dokumentationen ofta inte tillräckligt omfattande när underhåll och ommålning ska planeras och utföras. 
Det är viktigt att utfört underhåll dokumenteras fortlöpande och att man har arkiverat uppgifter om 
använda produkter så att dessa är lätt tillgängliga. 

Rostskyddssystemet för gamla broar anges oftast genom hänvisning till beteckning enligt BSK (ref 10).. 

9. Särskild inspektion av ytbehandling 
Huvudinspektioner redovisas i BaTMan vilket ska ge indikationer om behovet av kommande underhåll. 
Finns indikationer redovisade i BaTMan om behov av målningsunderhåll, bör man utföra särskild 
inspektion av ytskydd. Noterade rostskador på huvudbalkarnas flänsar kan vara en anledning till särskild 
inspektion av ytskyddet. Broarna vid Lerbo och Smeberg är exempel på broar som bör få en särskild 
inspektion. Särskild inspektion görs av erfaren specialist på målningsunderhåll. I den särskilda 
inspektionen av ytskydd ska besiktningsmannen även redovisa ett strategiförslag för underhållsmålning. 
Broar före 1995 har ofta mer eller mindre skarpa kanter. Därför ska alltid kontroll om kantbrytning är 
utförd göras vid särskild inspektion. 
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10. Diskussion 
Det är ofta svårt att motivera tidiga insatser och att förutse effekterna av insatta underhållsåtgärder. Start-
kostnader och kostnader för ställningsbygge, intäckning och trafikkostnader är oftast stora för målnings-
underhåll. Det är också svårt att avgöra vilken strategi och vilka åtgärder som är mest lönsamma på sikt. 
Därför utförs inget eller mycket litet underhåll tills skadorna är så stora att total ommålning med hel 
intäckning blir aktuell. Med hjälpmedel att uppskatta kostnad och nyttan av underhållsåtgärder ökar förut-
sättningarna för att broförvaltare kan välja en bra strategi samt planera och genomföra ett kostnads-
effektivt underhåll. Förutsättningarna för underhållet varierar från bro till bro. Därför behöver 
beräkningarna göras för varje specifik bro. Vissa broar har mycket bra prognos och man inväntar 
kommande huvudinspektioner, medan man för Kuserud rekommenderar snar åtgärd av huvudsvetsar och i 
detta fall även ny täckfärg på brons utsidor. Detta är ett relativt omfattande underhållsbehov för en 
modern stålbro målad med brosystemet. 

En nackdel med att invänta hel ommålning är att gravrost hinner uppstå. Erfarenhetsmässigt blir livs-
längden betydligt kortare vid bättring av gravrost än om rosten fortfarande är ytlig. För att göra mindre 
målningsinsatser ekonomiskt fördelaktiga behövs enkla rörliga arbetsställningar och effektiva metoder 
och produkter för underhållsmålning.  

Den praktiska livslängden på en målning enligt brosystemet är mycket beroende på många olika 
parametrar. Därför kommer målningens livslängd och underhållskostnader variera mellan olika broar. 
Hög korrosivitet, nedsmutsning och olämpligt utförande av rostskyddsmålningen är några faktorer som 
kan begränsa målningens livslängd. Livslängden för målningen på många järnvägsbroar i låg korrosivitet 
är sannolikt mer än 30 år, även om mycket lite underhåll utförs. Om det uppstår rost på flänsar måste 
underhåll sättas in för att säkerställa brons funktion.  

Oundvikligt för färgsystem är den långsamma kemiska nedbrytning som sker med tiden. Därför kommer 
man med tiden få problem som sprödhet, täthet, sprickbildning och avflagning. Korrosion och åldring av 
grundfärg- och mellanfärgsskikt innebär att hela färgsystemet måste ersättas. För närvarande görs 
bedömningen att 40 år genomsnittlig livslängd är ett rimligt antagande för underhållskalkyler. I denna 
rapports kalkyler används därför 40 år som genomsnittlig framtida livslängd.  

Beräkningar av nuvärdeskostnad och annuitetskostnad för olika underhållsstrategier (Bilaga D-F) visar att 
en liten underhållsåtgärd som skjuter upp ommålning några år kan vara lönsam på sikt. Riktat underhåll 
innebär inget ekonomiskt risktagande genom att det, dels är en begränsad kostnad i jämförelse med hel 
ommålning, dels att varje år som man kan skjuta upp ommålning, innebär minskning av nuvärdeskostnad. 
Enklast kan beräkningarna formuleras så, att om de löpande underhållskostnaderna är lägre än kostnaden 
för nymålning är underhållet lönsamt.  

Underhåll ska sättas in innan materialförbrukningen får konsekvenser för brons funktion. Normalt anses 
5 % lokal materialförbrukning för broar utgöra en gräns då man måste beräkna aktuell bärighet. 

Materialförluster ger anvisningar till sprickbildning vilket försämrar utmattningshållfastheten. För 
järnvägsbroar är utmattningslastfallet oftast dimensionerande vilket gör att man måste undvika 
korrosionsskador på utmattningsbelastade ytor. 
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11. Föreslag till fortsättning 
Förslag till fortsättning av detta projekt är en inventering av status för bättringsmålade och ommålade 
broar efter 15 år. Ansökan för detta har insänts till Trafikverkets FoU.  

Dessutom föreslås ett projekt, där man inventerar och tar fram nya anpassade metoder, utrustning och 
målningssystem för underhållsmålning. Ansökan för detta har insänts till Trafikverkets FoU.  
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BILAGA A  

Reg nr 2010-130  15 

Kostnadsuppskattningar för målningsunderhåll i BaTMan 
Källa: Databasen BaTMan, à priser för broåtgärder 2009 

 

   Mängd  
Konto Åtgärd enhet fr.o.m. - t.o.m. à-pris* kr 
71.0510.55  Lager - Ommålning  st  0  9  6 900 
71.0510.55  Lager - Ommålning  st  9,1  ∞  4 500 
71.0511.23  Lager övre lagerplatta - Bättringsmålning  st  0  ∞  5 500 
71.0512.23  Lager undre lagerplatta - Bättringsmålning  st  0  ∞  5 500 
71.0550.23  Led (stål) - Bättringsmålning  st  0  ∞  5 500 
71.0550.55  Led (stål) - Ommålning  st  0  9  6 900 
71.0550.55  Led (stål) - Ommålning  st  9,1  ∞  4 500 
71.0630.23  Balk - Bättringsmålning  m2  0  99  1 800 
71.0630.23  Balk - Bättringsmålning  m2  99,1 ∞  1 250 
71.0649.23  Balk lådbotten - Bättringsmålning  m2 0  99  1 800 
71.0649.23  Balk lådbotten - Bättringsmålning  m2  99,1  ∞  1 250 
71.0650.23  Fackverk(fv) - Bättringsmålning  m2  0  99  1 800 
71.0650.23  Fackverk(fv) - Bättringsmålning  m2  99,1  ∞  1 250 
71.0650.55  Fackverk(fv) - Ommålning  m2  0  ∞  1 500 
71.0651.23  Fv överramsstång - Bättringsmålning  m2  0  99  1 800 
71.0651.23  Fv överramsstång - Bättringsmålning  m2  99,1  ∞ 1 250 
71.0652.23  Fv underramsstång - Bättringsmålning  m2  0  99  1 800 
71.0652.23  Fv underramsstång - Bättringsmålning  m2 99,1  ∞  1 250 
71.0653.23  Fv diagonalstång - Bättringsmålning  m2  0  99  1 800 
71.0653.23  Fv diagonalstång - Bättringsmålning  m2  99,1  ∞  1 250 
71.0654.23  Fv vertikalstång - Bättringsmålning  m2  0  99  1 800 
71.0654.23  Fv vertikalstång - Bättringsmålning  m2  99,1  ∞  1 250 
71.0655.23  Fackverk båge - Bättringsmålning  m2  0  99  1 800 
71.0655.23  Fackverk båge - Bättringsmålning  m2  99,1  ∞  1 250 
71.0660.23  Båge - Bättringsmålning  m2  0  99  1 800 
71.0660.23  Båge - Bättringsmålning  m2  99,1  ∞  1 250 
71.0660.55  Båge - Ommålning  m2  0  ∞  1 500 
71.0661.23  Båge hängstag - Bättringsmålning  m2  0  99  1 800 
71.0661.23  Båge hängstag - Bättringsmålning  m2  99,1  ∞  1 250 
71.0661.55  Båge hängstag - Ommålning  m2  0  ∞ 1 500 
71.0711.23  Sekundärbalk liv - Bättringsmålning  m2  0  ∞  1 800 
71.0711.23  Sekundärbalk liv - Bättringsmålning  m2  99,1  ∞  1 250 
71.0712.23  Sekundärbalk fläns - Bättringsmålning  m2  0  99  1 800 
71.0712.23  Sekundärbalk fläns - Bättringsmålning  m2  99,1  ∞  1 250 
71.0730.23  Tvärbalk - Bättringsmålning  m2  0  99  1 800 
71.0730.23  Tvärbalk - Bättringsmålning  m2  99,1  ∞  1 250 
71.0749.23  Tvärbalk ytbehandling - Bättringsmålning  m2  0  99  1 800 
71.0749.23  Tvärbalk ytbehandling - Bättringsmålning  m2  99,1  ∞  1 250 
71.0750.23  Tvärfackverk - Bättringsmålning  m2  0  99  1 800 
71.0750.23  Tvärfackverk(tfv) - Bättringsmålning  m2  99,1  ∞  1 250 
71.0750.55  Tvärfackverk(tvf) - Ommålning  m2  0  ∞  1 500 
71.0751.23  Tvf överramsstång - Bättringsmålning  m2  0  99  1 800 
71.0751.23  Tvf överramsstång - Bättringsmålning  m2  99,1  ∞  1 250 
71.0752.23  Tvf underramsstång - Bättringsmålning  m2  0  99  1 800 
71.0752.23  Tvf underramsstång - Bättringsmålning  m2  99,1  ∞ 1 250 
71.0753.23  Tvf diagonalstång - Bättringsmålning  m2  0  99  1 800 
71.0753.23  Tvf diagonalstång - Bättringsmålning  m2  99,1  ∞  1 250 
71.0754.23  Tvf vertikalstång - Bättringsmålning  m2  0  99  1 800 
71.0754.23  Tvf vertikalstång - Bättringsmålning  m2  99,1  ∞  1 250 
71.0755.23  Tvärfackverk båge - Bättringsmålning  m2  0  99  1 800 
71.0755.23  Tvärfackverk båge - Bättringsmålning  m2  99,1  ∞  1 250 
71.0770.23  Transversal - Bättringsmålning  m2  0  99  1 800 
71.0770.23  Transversal - Bättringsmålning  m2  99,1  ∞  1 250 
71.0770.55  Transversal - Ommålning  m2  0  ∞  1 500 
71.0780.55  Vindförband - Ommålning  m2  0  ∞ 1 500 
71.1205.55  Räcke - Ommålning  m  0  99  1 200 
71.1205.55  Räcke - Ommålning  m  99,1  199  1 000 
71.1205.55  Räcke - Ommålning  m  199,1  ∞  800 
71.1211.23 Ståndare fot - Bättringsmålning  st  0  ∞  350 
71.1211.55  Ståndare fot - Ommålning  st  0  ∞  800 
71.1217.23  Ståndare fot ytbehandling - Bättringsmålning  st  0  ∞  350 
71.1217.55  Ståndare fot ytbehandling - Ommålning  st  0  ∞  800 
 
* I ovanstående á-priser ingår inte startkostnader, ställningsbygge, trafikanordningar och miljökostnader mm. 
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Redovisning av inspekterade broar 
Noteringar och bilder. I förkommande fall ges bildnumrering inom parantes. 

Avesta/Krylbo 
Balkbro för järnväg över Dalälven. 

S landfäste: en liten flagning till mellanfärg, en liten flagning till grundfärg utanför notch, graffiti,  
stenkast utan rost 

S landfäste, invändigt: graffiti och fågelbon/ 
intrång och upptagna/uppbrutna galler 

N landfäste, invändigt färgflaga övre fläns 

N+S landfäste, brolager mellanfärg saknas partiellt, enstaka större blåsor utan rost 

 
Allmänt omdöme:  

Målning är i mycket bra skick. Skador från graffiti kan inte uteslutas. 

Prognos:  Underhåll eller ommålning efter 2025. Inget större bättrings och målningsunderhåll förväntas 
behövas före år 2020. 

Övriga åtgärder:  
Lås och förhindra intrång, tvätta rent efter obehöriga och djur.  
Enklare bättring vid landfästen för att förhindra att rost uppstår där grundfärg och mellanfärg kan 
saknas. 
 

 

Bilder Avesta/Krylbo: 

  
S+N landfäste+ Invändigt: Graffiti och intrång S+N landfäste: stenkastning utan allvarlig rost, 

närbild nederst t. h. 

  
S landfäste i inåtvända hörn: färgflagning  S landfäste intill & på undre liv: färgflagning mot 

mellanfärg 
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S landfäste utanför notch: färgflagning mot grund-
färg  

Invändigt: rester efter fågelbon 

  
Invändigt: mycket graffiti N landfäste: brolager med skadat färgskikt.  

ev. saknas mellanfärg  

  
S+N landfästen: brolager med tom blåsa utan rost, 
färgskikt 125, resp. 177 µm. Färgskikt består 
troligtvis enbart av täckfärg 

Invändigt i övre liv mot vägbana: enstaka skador, 
rost under färg (färgprov) 

 

Bengtsfors 
Vägbro över Dalslands kanal i Bengtsfors samhälle. Ett spann är öppningsbart. 
 

Noteringar: 

Skador finns på huvudbalkarna efter stenkastning. Enstaka skador på huvudbalkarnas liv. 
 

Allmänt:  Huvuddelen av ytan är i bra skick. Enstaka äldre rostskador är på väg att bli djupare angrepp 

Prognos:  Utan underhåll begränsar skadorna hela målningens livslängd. 
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Bengtsfors bilder 

  
Ö landfäste: Skador från stenkastning. Ö landfäste: Rostfläckar undre fläns 

  
Huvudbalk; Rostfläckar undre fläns Huvudbalk; Rostfläckar undre fläns 

  
Brostöd: Tjock färg (990-1490 µm) och flagning på 
undre fläns 

Rost vid brons öppningsbara skarv 

 

 

Rost vid övre fläns mot betong  
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Iggesund  
Balkbro för järnväg i Iggesund intill E4, vilket kan ge viss saltbelastning. Bron utsätts för stenkastning, 
graffiti, intrångsförsök och intrång. Flertal mindre rostfläckar syns, troligtvis ej djupare rost eller gravrost. 
Färgprov togs från östra huvudbalk, övre fläns. Om bron kompletteras med plåt mellan flänsarna, kan bron 
skyddas invändigt mot korrosion med torkad luft. 
 
Allmänt omdöme: Målningen är i bra skick. Enstaka äldre rostskador är på väg att bli djupare angrepp. 

Prognos:  Utan underhåll begränsar skadorna hela målningens livslängd. 

Förslag:  Enklare besiktning av målning senast 2020. Målningsunderhåll genom punktvis bättring av 
synliga rostskador rekommenderas före 2020. 

Övriga åtgärder:  
Se över lås, förhindra intrång och tvätta rent efter djur. Komplettera så att det är öppningsbart 
från insidan. Ett tätt bullerskydd på vägbron kan förhindra att salt och vägsmuts når 
järnvägsbron. Man bör förhindra att rostskadorna på flänsarna blir djupare. Långsiktig 
underhållskalkyl för bättring är osäker, därför kan inte tidpunkt anges då bättring är lämpligt och 
effektivt. 

 

  
N landfäste: rostfläckar (2602, 2604)       Närbild 

  
N landfäste: rost vid notch (2603) N landfäste: brolager med lös färg intill betong (2612) 

  

N landfäste: Graffiti, stenkast och rostfläck (2607) Rostfläck närbild (2608)  
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N landfäste: Skador efter intrångsförsök (2616) S landfäste: stenkastning (2623-2625) 

     

S landfäste: förstyvningar med enstaka skador (2618) Huvudbalk liv: stenkast (2621) 

 

Ö Huvudbalk utsida: flera skador på undre fläns (2526-2627) 

  

Övre fläns: rost intill betong   (2670) Övre fläns: rost intill betong  (2671) 
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Övre fläns invändigt: rost vid intill betong (2676-2682) 

 

 

Invändigt: Tvärbalk med rost under betongskarv (2688-2692) 

 
Kuserud 
Vägbro över Krokån långs E45.  

Noteringar: 
Skador efter stenkastning finns på huvudbalkarna. Enstaka skador finns generellt på 
huvudbalkarnas liv. Färgflagning och färgsläpp vid vertikala huvudsvetsar, både på västra och 
östra huvudbalken. Mindre rostfläckar finns i grundfärgen där täckfärgen lossnat. Många 
skador kommer att bilda gravrost. Pin-holes finns fläckvis och har gett flagning till under-
liggande ljus täckfärg. Pin-holes finns främst på flänsarnas undersidor och kommer att med 
tiden att ge mer omfattande blåsbildning och rostskador. 

Allmänt omdöme:  
Trots färgflagning vid huvudsvetsar och allmänt förekommande rostfläckar kan målningen anses 
vara i acceptabelt skick.  

Prognos:  Strategival bör göras för denna bro. Underhåll rekommenderas före år 2016. 

  
N landfäste: Rostfläckar på undre fläns Huvudbalk invändigt hörn vid förstyvning: 

färgspricka, färgflagning och rost  



 swerea KIMAB   KIMAB-2010-130 

Reg nr 2010-130  23 

  
Undre fläns invändigt: fågelbo Undre fläns: rostfläckar på undersida 

 
Huvudsvets: färgflagning och rost vid svets  

  
Undre fläns undersida: rostfläckar på undersida Vidhäftningsprov (gitterrits) vid rostfläckar:  

 

 

Undre fläns yttre kant: Översta täckfärgsskiktet flagar 
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Lerbo 
Vägbro för gamla europavägen över Bohusbanan och en cykelväg. Skador finns på huvudbalkarnas liv efter 
stenkastning. Enstaka skador på huvudbalkarnas flänsar har redan blivit gravrost. 

Allmänt omdöme:  
Huvuddelen av ytan är i mycket bra skick. Enstaka rostskador på fläns har bildat gravrost som 
begränsar målningens livslängd.  

Prognos:  
Underhåll av yta med gravrost på undre flänsen. Vid reparationsmålning av flänsar, ny hel 
ommålning efter 2025. 

 

  
Stenkastning och graffiti (1979) Rost och rostblåsor pga skadegörelse (1982) 

  
Undre fläns: Rostskada (1986) Uppbrytning av rostblåsa  (1998-1999) 

        
N Huvudbalk V landfäste: Rostskador på flänsens översida  (1993 1996) 
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Nordre älv  
Bågbro för Bohusbanan över Nordre Älv vid Ytterby. Hängarna är ombyggda med en nedre del av rostfritt 
stål. Hängarna är ommålade i samband med konstruktionsändringen. 

Noteringar: Täckfärgen kritar och har kulörförändringar. 

Ett färre antal mindre skador, bl.a. stenskott från tågtrafik. Omfattande klättring och graffiti 
vid landfästen har gett många färg och rostskador på bågen. Skadegörelse genom graveringar i 
färgskikt bör åtgärdas. 

Beväxning på skyddade lägen. 

Korrosion har startat på vissa kanter på bågens övre del. 

Allmänt omdöme: Huvuddelen av ytan är i mycket bra skick. 

Prognos:  Allmän bättring behövs före 2020 

Förslag:  Bättring av skador och ny täckfärg före 2020 

   
Brobåge. (2017) Nedersta delen av hängare är i rostfritt stål. (2011) 

    
Rost finns i utsatta lägen. (2019) (2027)  

  
Smuts skapar en grogrund för korrosion (2021) (2030) 
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Stenskott från tåg, närbild t.h. (2035) S landfäste: Klätterskador på brobåge (2038) 

  

Skadegörelse i färgskikt. Bör repareras. (2044) Nordsida: beväxning som kan initiera korrosion 
                                                                        (2047) 

  

Brobåge: kritning i täckfärg (2036) Räcke: kritning i täckfärg  (2013) 
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Smeberg 
Riksväg 164. Vägbro över Långevallsälven. 

Noteringar: 
  Skador finns på huvudbalkarnas liv efter stenkastning.  
  Många skador på huvudbalkarnas flänsar, främst på ovansidan har bildat gravrost  

Orsak till flänsarnas skador kan vara: ursprungligt materialfel i stålytan, felaktig hantering under 
entreprenaden, transportskador eller skador från stenkastning. Genom att gravrosten på flänsen är så frekvent 
och djup är skador från stenkastning troligtvis inte enda orsak. Felaktig hantering kan ha varit att flänsens 
ovansida kontaminerats av blästerdamm eller vid svetsning före målning.  

Allmänt omdöme: 
Frånsett flänsar är ytan i gott skick. Rostskador på fläns har bildat gravrost som begränsar 
målningens livslängd 

Prognos: Utan underhåll begränsar skadorna på undre flänsen hela målningens livslängd.  

Förslag: Strategival - antingen framtida hel ommålning eller bättringsmålning av flänsarnas rostfläckar 
helst före 2015. 

 

Bilder från bron vid Smeberg 

  

Undre fläns ovansida: rostfläckar med gravrost 
(1935) 

Undre fläns ovansida: rostfläckar med gravrost (1945) 

   

Undre fläns ovansida: rostfläckar med gravrost 
(1942) 

Huvudbalk liv: stenskott (1944) 
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Ålsjön, Söderhamn 
Bro för järnväg över Ålsjön och dess våtmark samt lokal väg. Konstruktionen är en sluten lådbalk med 
torkad luft som inre korrosionsskydd. Fristående påkörningsvarning minskar påtagligt risken för påkörning.  

Noteringar:  Torkanläggningen var vid besöket avstängd. Lösningsmedelslukt kunde konstateras i 
lådbalken, luftväxlingen är uppenbarligen mycket liten då torkanläggningen är avstängd. 
Vid senare besök i bron har ingen lukt känts. 
Intrångsförsök.  
Enstaka stenkastningsskador finns.  
Inget färgprov togs. 

Allmänt omdöme: Målning i utmärkt skick 

Prognos:  Underhåll eller ommålning efter 2025. 

Förslag:  Enklare besiktning av målning senast 2020. 

Övriga åtgärder:  Se till att anläggning är inkopplad och övervakad.  
Komplettera med en viss luftväxling, exempelvis genom luftintag vid torkanläggningen 
Komplettera så att man kan öppna från insidan. 
 

  

Brostöd Huvudbalk liv: Stenkast med lite rost (2589) 
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Kostnadsuppskattningar för underhåll av en mindre vägbro  
Exempel: Vägbro P1108 över Krokån vid Kuserud (väg E 45). 
 
Historik 
Bron över Krokån är tillverkad 1990 och är målad enligt ett bronormsystem med skikttjocklek 310 my. 
Kanterna på bron är inte rundade enligt dagens krav på 2 mm radie. Den aktuella bron har avflagning vid 
vertikala huvudsvetsar samt ett begränsat antal rostskador på huvudbalkarnas liv. Vid inspektion av 
målningen 2009 togs bilder (se Bilaga B). Bron behöver underhållas enligt ett av nedanstående alternativ. 
 
Sammanfattande mängdförteckning: 

Namn 
Längd/höjd 

m 
Bredd 

m 
Antal 
sidor 

Yta alt. A 
m2 

Yta alt C 
m2 

Kanter att 
bryta 
lpm 

Huvudbalk 39,80 2,60 4 413,92 207  
Underfläns 39,80 0,80 4 127,36 127  
Överfläns 39,80 0,50 2 39,8  20  
Liggande 
livavstyvningar 39,80 0,25 4 39,8 

  

Stående 
livavstyvningar 2,38 0,50 8 9,52 

  

Stående 
livavstyvningar 2,60 0,25 8 5,2 

  

Stående 
livavstyvningar 2,60 0,25 4 2,6 

  

Små livavstyvningar 0,90 0,15 4 0,54   

   = 638,74   
       

Beräknad mängd, totalt     650 m2 347 m2 400 lpm 
 

Alternativ a. Hel ommålning 

Arbeten skall bedrivas inom tät inklädnad för att skydda omkringliggande fastigheter mot damm. En sektion 
i inklädnaden skall bestå av geotextil klass 3 för att motverka övertryck och läckage av blästerdamm från 
skarvar i inklädnaden. 

Omfattning på ommålningsarbetet är hel ommålning, ca 650 m² 

Kanter skall slipas till R= 2 mm. Omfattning av kantbrytning är ca 400 lpm 

Kanter, svåråtkomliga ytor penselmålas med samtliga färgskikt före sprutmålning.  

a. Förbehandling 

Tvättning med 85°C rent vatten 
Blästring till C Sa 2½ enligt ISO 8501 
Ytor med gravrost blästras till D Sa 3 
Blästeravfall skall betraktas som farligt avfall. 

a. Målningsbeskrivning  

Målningssystem S 7.09 enligt BSK 99  
Zinkepoxi grundfärg  1 x 40 my 
Järnglimmer- alt Aluminiumpigmenterad epoxi   2 x 80 my 
Polyuretan täckfärg  2 x 60 my 
  Totalt  =    320 my 
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Alternativ b. Riktat underhåll  

Ommålningsarbetet omfattar endast rostiga fläckar på särskilt utsatta ytor. Särskilt utsatta ytor är 
huvudbalkarnas undre flänsar och huvudsvetsar. Omfattning på reparationsmålningsarbetet är ca 65 m² 

Arbetet bör kalkyleras på antalet rostfläckar och deras storlek. Arbetet syfte är att, genom att motverka 
fortsatt korrosion på undre flänsen och huvudsvetsar, skjuta upp kommande hel ommålning. 
 

b. Förbehandling 

Tvättning med 85°C rent vatten 
Stålborstning till St 2 enligt ISO 8501-1 
Brytkanter på rostfläckar slipas i 45 graders vinkel för att undvika kantresning vid målning. 
 

b. Målning 

Lågmolekylär epoximastic med aluminiumpigment*  100 my  65 m² 
Järnglimmer- alt Aluminiumpigmenterad epoxi  150 my  65 m² 
Polyuretan täckfärg     60 my  65 m² 
  Totalt = 310 my 
* målas ut 50 mm på intakt färgyta 
 
Alternativ c. Riktat underhåll samt helt nytt skikt  täckfärg 

Omfattning på ommålningsarbetet av rostskador är ca 65 m² och nytt täckskikt omfattar ca 340 m². 
Sprutning av 2-komponentprodukter kräver intäckning. 
 

c. Förbehandling 

Tvättning med 85°C rent vatten 
Stålborstning till St 2 enligt ISO 8501-1 
Brytkanter på rostfläckar slipas i 45 graders vinkel för att undvika kantresning vid målning. 
 

c. Målning 

Lågmolekylär epoximastic med aluminiumpigment* 100 my 65 m² 
Järnglimmer- alt Aluminiumpigmenterad epoxi   150 my 65 m² 
Polyuretan täckfärg    60 my 340 m² 
 Totalt  =  310 my 
* målas ut 50 mm på intakt färgyta 
 

 

Målning utsida övre fläns, utsida huvud-
balkarnas liv samt översida och undersida av 
underfläns fram till kant mot insida. 

Ej huvudbalken insida liv, 
fläns ovansida och 
tvärfackverk 
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Alternativ d. Riktat underhåll enkelt reparationssy stem 

Systemet är en variant på systemet enligt VV AMA Anläggning 09 rubrik LCD.6142.  

Ommålningsarbetet omfattar endast rostiga fläckar på särskilt utsatta ytor. Särskilt utsatta ytor är 
huvudbalkarnas undre flänsar och huvudsvetsar. Omfattning på reparationsmålningsarbetet är ca 65 m² 

Arbetet bör kalkyleras på antalet rostfläckar och deras storlek. Arbetet syfte är att, genom att motverka 
fortsatt korrosion på undre flänsen, skjuta upp kommande hel ommålning.. 
 

d. Förbehandling 

Tvättning med 85°C rent vatten 

Rostiga fläckar Stålborstning till C St 2 eller D St 2 enligt ISO 8501-1. Stålytan får inte behandlas så att den 
poleras.  
Förbehandlingen ska vara tillräcklig så att en blank eller ”glansig” yta erhålls efter behandling med Isotrol 
Grund. Lös rost och smuts avlägsnas efter stålborstning. 
 

d. Målning 

d.1 Isotrol högvätande grundfärg som appliceras med pensel ut 10 mm på intakt färgyta.  
Om förbehandlingen är tillräcklig erhålls en blank eller ”glansig” yta när färgfilmen torkat. 

d.2 Isoguard Pansar röd appliceras inom intervallet 2-6 h efter d.1 vid normal temperatur. 
Vid avvikande temperatur anpassas övermålningsintervallet. 

d.3 Isoguard Pansar Aluminium efter 24 h appliceras till täckning 
(alkydoljefärg med järnglimmer och aluminiumpigment) 
 

Systemsammanfattning:  torr film 
d.1 Isotrol Grund ca 20 µm 
d.2 Isoguard Pansar Röd minst 40 µm 
d.3 Isoguard Pansar Aluminium ca 30 µm 
 

d. Övrigt 

Ytan som målas ska vara torr och ytans temperatur får ej understiga det värde som är föreskrivet av 
färgtillverkare och färgleverantör. Hänsyn till risken för kondens ska tas. Därför måste yttemperaturen vara 
minst +3º C över daggpunkten. Stålytan ska målas snarast efter förbehandling. Mängd lös återrostning 
bedöms enligt SS-EN ISO 8501-4 :2007 . Återrostningsgrad ska vara högst M Medel. 

Användning av Pansar Aluminium som slutstrykning förutsätter att bättringen kan estetiskt accepteras. 
 

Jämförelse kostnader för alternativ a-d: 
Åtgärd Kostnad 

kr 
Kostnad  Kommentar 

a Hel ommålning 945 000kr 100 %  

b Riktat underhåll 170 000kr   18 % 
Tänkbart alternativ för broarna vid Smeberg 
och Lerbo 

c Riktat underhåll med ny 
täckfärg 

225 000kr   24 % Tänkbart alternativ för Kuserud 

d Riktat underhåll, enkelt 
system 

170 000kr   18 % Tänkbart alternativ för broarna vid Smeberg 
och Lerbo 

Dessa kostnader används i beräkningarna i huvudrapportens avsnitt 7 och i bilaga D till F 
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Exempel på beräkning av underhållskostnad för tvättning av en bro.  
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Swerea KIMAB är ett ledande korrosions- och 

metallforskningsinstitut. KIMAB arbetar för att 

förbättra material och processer för 

materialframställning samt studerar hur nya 

material uppträder i verkstadsteknisk tillverkning 

och i mekaniska konstruktioner. Verksamheten 

omfattar forskningsprojekt, provning och uppdrag.

All forskning och utvecklingsarbete sker i ett nära 

samarbete med svenska och internationella företag 

inom stål-, metall-, elektronik-, verkstads-, plast-, 

pappers-, fordons-, tillverknings-, och kraftindustri. 

Resultatet av vårt arbete ska för våra kunder vara 

en god satsning för framtida intäkter.
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