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nya betongkonstruktioner. 
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• Litteraturstudie 
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Vattenavvisande impregnering av betongytor - Litteraturstudie 

1 Inledning 
Medellivslängden för det äldre brobeståndet beräknades på 1980-talet vara cirka 65 år. Genom olika 
kvalitetsförbättrande åtgärder försökte man höja broarnas livslängd till cirka 100 år. Detta mål 
förväntades uppnås genom åtgärder som: 

• Hög betongkvalitet 
• Bra luftporsystem i betongen 
• Tät betong 
• Tillräckliga täckande betongskikt 
• Isolering av brobaneplattan 
• Skyddsbehandling av friliggande betong 
• Dränering av brobaneplattan 
• Rostskyddsbehandling av stål 
• Inspektion, underhåll och reparation  [1, 2] 
 

Skyddsbehandling av friliggande betong såsom kantbalkar betraktades således som en viktig åtgärd 
för längre livslängd hos broar. 

Redan omkring 1970 inledde Vägverket försök med att impregnera kantbalkar av betong på över- och 
utsidan. Detta föreskrevs generellt fr.o.m. 1976. I första hand användes silikonhartsbaserade 
preparat, men ibland även linolja upplöst i fotogen. Från och med 1981 föreskrevs användning av 
silan- och siloxanbaserade preparat. En livslängd på närmare 10 år förväntades för behandling med 
dessa preparat [1]. 

Senare tids forskning indikerar emellertid att det är mycket tveksamt om man får någon effekt av 
impregneringen på dagens höga betongkvaliteter, konstateras i en rapport om reparation av 
betongkonstruktioner som tagits fram inom projekt Bygginnovationen 2010 [3]. Själva 
impregneringen är relativt billig, men det rör sig totalt om ett mycket stort antal kvadratmeter som 
skall impregneras. Möjligheten att få en effektiv impregnering bör utredas, menar man. 

Förmågan hos ett ytskydd att skydda mot kloridinträngning är kopplat till dess inverkan på 
vattenabsorptionen. Olika materialtyper kan ha mycket olika förmåga att skydda mot 
vattenabsorption och kloridinträngning, och många material uppvisade fram till 1990-talet dålig 
långtidsverkan [4]. Beträffande hydrofoberingspreparatens inverkan på frostbeständigheten erhölls 
varierande resultat, och vid en fältinventering av silanbehandlade broar i USA och dåvarande 
Västtyskland kunde konstateras att silanbehandlingen inte haft någon inverkan på 
frostbeständigheten [4]. 

Ytskydd kan idag bestå av impregnering, färg eller slamma, eller en kombination av dessa för att t.ex. 
erhålla något spricköverbryggande, slitstarkt och/eller koldioxidskyddande. 

I Sverige används vattenavvisande impregneringsmedel på betongkonstruktioner i första hand för att 
skydda armeringen från korrosion till följd av vägsaltinträngning. Den vattenavvisande 
impregneringen kan nämligen ändra förutsättningarna för fukttransport och fuktnivå, vilket i sin tur 
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har stor betydelse för ett eventuellt skadeförlopp. Innan en impregnering påförs skall därför 
fuktnivån i betongen kartläggas noga [5]. 

De preparat som används i Sverige idag är som regel silan/siloxanbaserade. Den kemiska 
beteckningen på den aktiva molekylen som binds till betongen, och gör betongytan 
vattenavstötande, är alkylalkoxysilan. I huvudsak används tre olika typer av silan, med varierande 
storlek på alkylgruppen. Figur 1 visar en förenklad skiss på reaktionen hos ett silan- eller 
siloxanbaserat impregneringsmedel. Reaktionen är beroende av pH, temperatur och vilken molekyl 
som ingår i preparatet. 

Katodiskt skydd kan också användas som skydd mot armeringskorrosion på kantbalkar. Ett exempel 
på detta är Ölandsbron [6]. Här saknas emellertid en hel del erfarenhet kring bl.a. 
långtidsegenskaper, riktlinjer och metodik. I rapporten Robustare brobaneplatta State-of- the-art och 
förslag till FUD program [7] föreslås bl.a. att detta utreds. 

 
Figur 1 Förenklad skiss på reaktionen hos ett silan- eller siloxanbaserat impregneringsmedel [5]. 
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2 Kantbalkar 
Det finns i princip två typer av kantbalkar. Dessa benämns integrerad kantbalk respektive brokappa. 
Den integrerade kantbalken har, om brons tvärsnitt innehåller konsolplattor, som extra funktion att 
fördela koncentrerade laster på konsolplattorna. Brokappor är däremot inte statiskt sammangjutna 
med plattan och deltar därför normalt inte i lastfördelningen. Den grundläggande funktionen för 
bägge typerna av kantbalk är att utgöra infästning för räcke, att vara stöd för beläggningen samt att 
förhindra att vatten rinner av bron. Kantbalkar kan i vissa fall också utformas som ej förhöjda, d.v.s. 
så att kantbalkens överyta är lägre än beläggningens, vilket möjliggör vattenavrinning längs hela 
brons längd. Ytavlopp behövs då inte, men lösningen accepteras numera sällan beroende på 
miljöskäl. [7] 

Farbaneplatta med brokappor visas i figur 2 nedan. Brokappor kan gjutas på plats eller prefabriceras. 

 

Figur 2 Farbaneplatta på betongbalkar med icke integrerade kantbalkar, s.k. brokappor [7]. 

Kantbalkar tillhör de konstruktionsdelar på en bro som behöver åtgärdas oftast och till höga 
kostnader. Hur många kantbalkar som bytts ut respektive reparerats i mellersta Sverige under en 
period framgår av en studie som genomförts i början av 2000-talet [8]. Se figur 3. I samma studie 
konstateras att medelåldern för utbytta kantbalkar till broar på Europavägar var 37 år, och för övriga 
broar 48 år. 

Trafikverket förvaltar Sveriges statliga broar och står även för kostnaderna vid renovering och 
reparation. Enligt Trafikverket upphandlas årligen underhållsarbeten för 700 Mkr och en stor del av 
kostnaden går till att byta ut kantbalkar och beläggning på bron. Kostnaden för byte av kantbalkar 
kan variera väldigt mycket beroende på var renoveringen äger rum. Om bron är belägen centralt i en 
större stad kan detta medföra att trafik måste omdirigeras, alternativt att arbetet utförs nattetid. Om 
bron däremot är belägen på en mindre trafikerad väg har arbetet med renoveringen mindre inverkan 
på trafiken. Oavsett brons läge drabbas samhället när broar måste stängas av eller trafik måste ledas 
om.  
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Åtgärder för att uppnå ökad livslängd för kantbalkar kan vara: högre betongkvalitet, tjockare 
täckskikt, rostfri armering, impregnering, katodiskt skydd och/eller fiberbetong [7]. 

 

 

Figur 3 Utbytta respektive reparerade kantbalkar sorterade efter ålder. Materialet är baserat på 135 
utbytta och 125 reparerade kantbalkar i mellersta Sverige [8]. 

Plattrambroar dimensioneras t.ex. ofta efter L100, vilket innebär en förväntad livslängd på 120 år. 
Men med dagens utförande på plattrambroar är det svårt att uppnå den förväntade livslängden 
eftersom broarnas beläggning och kantbalkar slits sönder efter 30-40 år. Detta konstateras i ett 
examensarbete om nya lösningar med modern injekteringsbetong och rostfri armering som 
genomförts vid KTH [9]. Rapporten belyser för övrigt främst en plattrambro avsedd för vägtrafik, där 
fokus ligger på att skapa en bro som blir så underhållsfri som möjligt och där ingen beläggning eller 
kantbalkar skall behövas. 

Målet med ett annat examensarbete, som också genomförts vid KTH, har varit att ta reda på hur 
stora besparingar som kan erhållas genom att använda mer underhållsfria material i 
broöverbyggnader ur kostnads- och miljösynvinkel. Resultatet visar att en bro byggd med 
konventionella material ger en sammanlagd kostnad under sin livstid som är mer än dubbelt så stor 
som för en mer underhållsfri bro med rostfritt stål i både balkar och armering samt slitbetong som 
beläggning istället för tätskikt och asfalt [10]. 

Projektengagemang AB har varit uppdragsgivare för båda ovan nämnda examensarbeten. 

Olika alternativ vad gäller ingående material i vägbroar har studerats i ytterligare ett examensarbete, 
med fokus på att försöka undvika reparationer. Materialvalens påverkan på livslängden och 
livscykelkostnaden beräknas. Kompositarmering istället för vanligt armeringsstål i de mest 
nedbrytningsutsatta konstruktionsdelarna visar sig ge lägsta livscykelkostnaden [11]. 

2.1 Impregnering av kantbalkar 
Konstruktionsdelar av betong som är speciellt utsatta för tösalter impregneras således, enligt 
Trafikverkets regler, för att få ett skydd mot kloridinträngning och armeringskorrosion. Vid 
nyproduktion av broar förses emellertid betongelementen också med extra tjockt täckskikt av hög 
betongkvalitet för att uppnå en hög livslängd. Idag siktar man på 120 år. Trots detta impregneras 
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betongen, men man har under senare år alltmer diskuterat lönsamheten i att impregnera just 
nyproducerade kantbalkar [7].  

Vid CBI Betonginstitutet genomfördes för några år sedan livscykelkostanalys om impregnering av 
kantbalkar. Beräkningar i studien visar bl.a. att impregnering i första hand är lönsam för äldre broar 
där skillnaden i kloridinträngningsfart är betydande, beroende på om kantbalken impregnerats eller 
inte. Figur 4 kommer från denna studie [12]. 

 

Figur 4 Totala reparations- och underhållskostnader under 120 år för en betong med kvalitet 
motsvarande en äldre betong Silfwerbrand (2008). Konstruktionskostnaden är identisk för de fyra 
alternativen i figuren och har därför inte medräknats. Här visas inverkan av olika värden på 
diffusionskoefficienten och olika procentuella andelar av ytan som är föremål för ”mindre 

reparation”. Impregnering är den mest lönsamma åtgärden så länge Dt/Du < 0,6. 

Angående effekten av vattenavvisande impregnering och den djupare teorin bakom hänvisas till en 
doktorsavhandling av Anders Selander, CBI Betonginstitutet [13]. 

Katodiskt skydd är, som inledningsvis nämnts, ytterligare ett möjligt skydd mot armeringskorrosion 
på kantbalkar. 

I det följande kapitlet behandlas översiktligt olika typer av produkter beroende på typ av 
betongunderlag, materialegenskaper, förbehandling, appliceringsteknik och underhållsbehov. Om 
detta finns mer att läsa i ett nyligen utgivet kurshäfte avsett för utförare och beställare av 
impregneringsmedel [5]. 

3 Impregneringsmedel och deras funktion 
En förutsättning för att impregnering skall lyckas är att medlet kan tränga in i betongen, och inte bara 
stannar på ytan. Hur stort inträngningsdjup som behövs varierar med betongkvaliteten. Oberoende 
av impregneringstyp är kontakttiden (den tid betongytan kan kapillärsuga impregneringsmedlet) 
samt betongens porositet respektive fuktnivå av största betydelse. Hög fuktighet och/eller kort 
behandlingstid är de vanligaste orsakerna till att en impregnering inte får förväntad effekt. Det finns 
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vissa exempel på impregneringsbehandlingar som fungerat tillfredsställande i mer än 15 år och det 
finns andra där impregneringen slutat fungera efter mycket kort tid, eller rent av inte fungerat alls 
[5]. Sammanfattningsvis kan konstateras från litteraturen att impregnering är svårt att genomföra 
med gott resultat, samt att livslängden är svår att förutsäga och kan variera kraftigt. 

Föroreningar som damm och smuts, liksom UV-ljus och mekaniskt slitage, gör att impregneringen 
snabbt påverkas negativt i ytan och måste underhållas med jämna mellanrum. Viss effekt kan dock 
kvarstå längre in i betongen om impregneringen kunnat tränga in ordentligt. 

Betongen skall i de allra flesta fall rengöras före impregnering. Rengöringsmetodiken kan dock 
variera [5]. Arbetet skall genomföras av utbildad personal.  

Val av material, behandlingstid och appliceringsteknik är andra viktiga aspekter som kräver utbildning 
och kunskap inom området. Att utvärdera impregneringsresultatet är inte heller någon lätt uppgift 
och kan genomföras på flera olika sätt. Ett sätt är att mäta inträngningsdjup, och ett annat att mäta 
koncentrationen på ett visst djup. Det finns en rad standarder för vattenavvisande impregnering som 
kortfattat behandlas i [5]. 

En Handbok om impregnering av betong togs fram och gavs ut av Carl Bro år 2000 [14]. 

Svevia (tidigare Vägverket Produktion) menar på sin hemsida att det är viktigt att underhålla broar 
och betongkonstruktioner och att livslängden kan ökas rejält genom att skydda betongen mot vatten, 
salt och annan miljöpåverkan. Eventuella skador bör åtgärdas så tidigt som möjligt för att minska 
underhållskostnaden. Mossa och alger på betongen behåller fukten, som tränger in, vittrar och fryser 
sönder betongen. Svevia högtryckstvättar kantbalken med 70–80-gradigt hetvatten. Efter några 
veckor impregneras kantbalken för att få ett skydd mot inträngning av vatten och salter. Man 
rekommenderar vidare att alla broar besiktigas och rengörs varje år och impregneras vart sjätte år. 
På enskilda vägar kan ett lämpligt intervall vara att tvätta broarna vart tredje år. Genom ett klokt 
underhåll ökas livslängden väsentligt, enligt Svevia. 

4 Nordiska studier 
Nyttan med ytbehandling av betong anses dåligt utredd, men trots detta avsätts årligen stora 
resurser för impregnering av t ex kantbalkar på broar i Sverige och andra nordiska länder. 

Under 2001/2002 genomfördes en förstudie av J Silfwerbrand angående ”Aktivt brounderhåll”, med 
medel från dåvarande Vägverket och CDU (Centrum för Drift och Underhåll) [15]. I denna förstudie 
behandlas även impregnering av betongkonstruktioner. Man lyfter bland annat fram några tidigare 
svenska studier från perioden 1992-2001 av: L Johansson [4], F Karlsson [16], B Nyman [17], M 
Bofeldt och B Nyman [18] respektive A Leon och B Nyman [19]. Här finns exempel på både bra och 
dåliga resultat. Sammanfattningsvis konstateras att djupimpregnering med silaner och siloxaner har 
påvisats ge ett gott skydd under minst 8-10 år. En rad frågor ställs och man efterlyser och ger förslag 
på mer fenomenologiska studier. 

CBI Betonginstitutet genomförde (2007-2010) på uppdrag av Trafikverket en studie om effekten av 
ytbehandling av anläggningskonstruktioner [20]. Ytbehandling av betong med två olika silanbaserade 
preparat på olika typer av betong utvärderades. Skillnaden i effekt mellan de två produkterna 
befanns vara av mindre betydelse, medan däremot typen av betong hade avgörande betydelse. 
Störst effekt erhölls på betong med högt vct, men även på tät betong uppvisade behandlingen en 
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gynnsam effekt. Provning enligt SS EN 1504-2 ingick i studien och befanns svår att utvärdera för tät 
betong med lufttillsats [21]. Litteraturgenomgång, laboratoriestudier och fältförsök ingick i projektet. 
I litteraturgenomgången ingår avsnitt om kemi, funktion, inträngningsdjup och effekt samt en del 
erfarenheter från olika länder i världen. Litteraturgenomgången sträcker sig fram till 2010, med fyrtio 
referenser. 

I anslutning till fältstudien konstateras att stora inträngningsdjup med kraftigt reducerad 
kloridinträngning ofta är svårt att få till stånd på till exempel en nyproducerad kantbalk med lågt vct. 
 
Följande rekommendationer ges avslutningsvis i rapporten: 
• Erfarenheterna av silanimpregneringar för att reducera fuktupptagning och kloridtransport är 

mycket goda. Det är i många situationer svårt att uppnå de önskade inträngningsdjupen men 
även ett begränsat inträngningsdjup ger en god effekt. Upprepade behandlingar eller 
användande av förtjockare ger bättre förutsättningar för att nå önskat resultat.  

• I de flesta situationer är fuktnivån den faktor som avgör hur stor mängd aktiv substans som 
tränger in och hur djupt. Att fastställa hur hög fuktnivå som är acceptabel för en modern 
brobetong och utveckla ett tillförlitligt sätt att mäta den innan applicering är ett sätt att 
maximera chanserna att uppnå ett bra resultat. 

•  I BRO 2004 fanns ett krav på 2 mm i inträngningsdjup. I TK BRO hänvisas endast till SS EN- 1504-2 
vilket endast är ett produktkrav. Ett utförandekrav är något som bör användas för att säkerställa 
att impregneringen faktiskt tränger in i betongen och inte bara lägger sig på ytan. Ett givet 
inträngningsdjup som i BRO 2004 är ett alternativ vilket dock baseras på en subjektiv bedömning 
och det är i många fall svårt att göra mätningen. Ett annat alternativ är arbeta med 
koncentrationskrav vid ett visst djup med hjälp av FTIR. Metoden används i Tyskland men är inte 
omnämnd i någon standard ännu. Metoden är lite mer tidskrävande men det är en objektiv 
metod där det är lättare att ställa och verifiera ett specifikt krav. 

• Det är inte motiverat att testa frostresistans på betong med lufttillsats. 
• Kontaktvinkelmätningar borde användas för att kontrollera vattenavvisande effekt på en 

betongyta. Beständighetstester typ fältexponering borde rekommenderas för att undersöka 
väderbeständighet hos impregneringar. Resultaten från studien har visat att ett av de två 
undersökta medlen förlorade vattenavvisande egenskaper efter 1,5 års exponering i fält. Det görs 
inga tester idag för att undersöka vattenavvisande förmåga hos en betong efter 
hydrofoberingsbehandling. 

 

4.1 Danmark 
Danska Vejdirektoratet hänvisar till ett antal upphandlingsregler (udbudsforskrifter) [22, 23, 24]. 

Nya kantbalkar impregneras emellertid inte i Danmark idag. Inga synliga effekter erhålls nämligen på 
högklassig konstruktionsbetong, menar man. Konstruktioner med sämre (äldre) konstruktionsbetong 
behandlas däremot (tjockt eller tunt). Även vid felgjutning kan impregnering komma på tal. Man har 
inte några planer på att ändra sin inställning vad gäller impregnering [25]. 

4.2 Norge 
I Norge finns inga fasta rutiner vad gäller impregnering av kantbalkar, men impregnering förekommer 
ändå. Metodbeskrivning för utförandet liksom även krav på produktegenskaper finns i norska 
Trafikverkets Håndbok 026 [26]. Handboken är för närvarande under revision inom samarbetsprojekt 
med svenska Trafikverket.  
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Flera FoU-projekt har startats upp under de senaste 10 till 15 åren, med utprovning av diverse 
ytbehandlingsprodukter, däribland olika impregneringsprodukter. Ett fältförsök med tidig 
impregnering av silan på en ny bro som byggs med resurssnål betong (betong med högt innehåll av 
flygaska och reducerade beständighetsegenskaper i tidig ålder) ingår bland annat. Här påförs StoCryl 
HG 200 omedelbart efter att gjutformen tagits bort. Gjutformen skall vara kvar minst 3 dygn efter 
gjutning. I anslutning till projektet gjuts betongelement som sedan kan följas upp med avseende på 
kloridinträngning över tiden. Både impregnerade och icke impregnerade element ingår med 
varierande ”härdningstid” för impregneringen innan denna utsätts för exponering av havsvatten. 

FoU-projekten har resulterat i värdefull information om effekten av olika produkter och 
förutsättningar för att uppnå bra effekt över tid, menar man. De viktigaste fältförsöken om 
impregnering i Norge är: 

- Kaj Sjursøya (branschprojekt – undersida platta och balkar) 
- Gimsøystraumen bro (plattor på bropelare (plater på brusøyle)) 
- Skarnsundet bro (pelare) 
- Lundevann bro (plattor på kantbalkar som är utsatta för tösalt) 

 
Resultaten från fältprojekt i Norge visar att impregnering med vattenavvisande preparat eller elastisk 
cementbaserade skyddsbeläggning kan fungera som en kloridbromsande åtgärd under givna 
förhållanden. Inträngningsdjupet är dock en kritisk faktor för långtidseffekten hos impregneringen, 
och fuktig betong ger mindre inträngningsdjup.  

För kaj Sjursøya i Oslo (byggd 1959-1960) har huvudmålet med studien varit att dokumentera den 
kloridbromsande effekten av olika typer av impregneringsbehandling genom mätning av 
kloridinträngning under en 15-årsperiod. Efter 10 års fältexponering (1999-2009) har man utvärderat 
den kloridbromsande effekten genom visuell bedömning av kloridprofiler [27, 28]. De flesta 
produkterna uppvisar mycket god effekt efter 10 års exponering. I studien ingår produkter från Sika, 
Mapei, Sto och Weber Saint-Gobain [29]. 
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Figur 5 Ny godshamn byggs på Sjursøya i Oslo 
(http://www.oslohavn.no/no/nyheter/2012/Slik+bygges+den+nye+godshavna.b7C_wlfQZP.ips) 

4.3 Finland 
Finska Trafikverket impregnerar som regel alltid nya kantbalkar som utsätts för tösalt. Sedan 2011 är 
samtliga accepterade produkter silaner. Förnyad impregnering utförs sällan i praktiken. Man tror på 
längre livstid för en impregnerad betong och därmed besparingar [30]. 

Olika produkter har testats och jämförts i Finland inom ett provningsprogram benämnt SILKO-tests 
2011 [31]. För vattenavvisande impregneringsprodukter ingår här en rad både obligatoriska och 
frivilliga tester. Se tabell i figur 6 nedan. 
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Figur 6 Utdrag ur ref [31] 

5 Storbritannien 
I Storbritannien introducerades med BD 43/90 krav på att alla nya HA konstruktioner skulle 
behandlas med vattenavvisande impregnering för att skydda mot inträngning av vägsalt eller 
luftburna klorider i marina miljöer. Impregnering skulle utföras också på alla befintliga broar om 
dessa var i lämpligt skick. 

Man har också utfört impregnering tidigare enligt BD 43/03 [32]. Sedan i juli 2008 har emellertid UK 
Highway Agency slutat med impregnering enligt denna standard och numera används ingen 
vattenavvisande impregnering alls, varken på nykonstruktion eller i samband med underhåll. Beslutet 
baseras på ett forskningsarbete som genomförts vid TRL [33]. Man håller nu på att omvärdera de 
tekniska frågorna och kommer att föreslå ändringar I BS EN 1504-2:2004 [34]. 
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I den aktuella TRL-undersökningen ingick tio produkter som alla uppfyllde ställda krav enligt BD 
43/03 Appendix A2. Av dessa var åtta lösningsmedel-, vatten- eller krämbaserade silaner/siloxaner 
och övriga två s.k. crystal growth pore-blockers. Laboratoriestudierna visade emellertid på dåliga 
resultat i flera fall. Ett par exempel på resultat från studien visas i figur 7. 

  

Figur 7 Kloridprofiler för två krämbaserade silaner/siloxaner (t v) och två crystal growth pore-blockers 
(t h) [33] 

6 Nya Zealand 
I en aktuell forskningsrapport från NZ Transport Agency ges en översikt över den rådande 
inställningen hos myndigheter (motsvarande svenska Trafikverket) i Nya Zealand, Australien, USA, 
Kanada och Storbritannien. Några för projektet relevanta slutsatser sammanfattas nedan. 

Anledningar till att silan/siloxanbaserad impregnering inte används i större omfattning av ovan 
nämnda myndigheter är kopplat till: 

• Miljö hälsa och säkerhet. Detta kan emellertid komma att ändras med införandet av nya 
produkter i kräm- eller gelform. Med dessa produkter blir det också lättare att uppnå 
tillfredsställande impregneringsdjup eftersom den aktiva substansen inte avdustar eller rinner av 
under appliceringen.  

• Svårigheter med utvärdering av kvalitet hos produkt och utfört arbete genom enbart visuell 
kontroll. En specifikation behöver därför inkludera material- och utförandekrav som säkerställer 
både produktens kvalitet och utförandet. 

• Osäkerhet vad gäller kriterier för godkännande. Även om silikatbaserad impregnering, som 
uppfyllt vissa funktionsrelaterade krav, har godtagits av vägmyndigheter sen början av 2000-talet 
är användningen ringa enligt kontaktade vägkontrollerande myndigheter. 
 

I rapporten konstateras även, vad gäller nya konstruktioner, att de flesta myndigheter föredrar att ta 
itu med betongkvalitet och utförande hellre än att impregnera. 
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Att ta fram livscykelkostnader och fördelar av behandlingen betraktas som dyrt och tidskrävande. 
Resultaten skulle ändå kunna åsidosättas på sociala eller politiska grunder, menar man. 

I rapportens rekommendationer för broar i Nya Zealand menar man att nya broar inte ska 
ytbehandlas med silan- eller siloxanbaserad impregnering, utom i undantagsfall (otillfredsställande 
betongkvalitet). 

7 Information från olika tillverkare 
I avsnitten nedan har en del information från olika tillverkare sammanställts. Denna har i huvudsak 
inhämtats från internet.  

En del av produkterna är BASTA-registrerade, andra inte. Samtliga produkter från STO enligt nedan, 
utom den lösningsmedelsburna produkten, är t ex BASTA-registrerade. Att en produkt är registerad i 
BASTA innebär att den uppfyller vissa uppställda kriterier och inte innehåller ämnen med egenskaper 
(t ex cancerframkallande, mutagena, hormonstörande, miljöfarliga m m) enligt detta 
kriteriedokument, i halter som är lika med eller överstiger de angivna haltgränserna. 
www.bastaonline.se 

STO 

STO har flertalet produkter för renovering och ytskydd av kantbalkar på broar i betong. Såväl 
produkter som system uppfyller som regel villkoren i TRVAMA Anläggning och EN 1504-2 (CE-
märkning). 

Kantbalkar skyddas bäst mot inträngande fukt med en silanimpregnering, menar man. STO har en 
patenterad djupverkande impregneringsgel med produktnamn StoCryl HG 200 (med lång kontakttid) 
och en annan, StoCryl HC 100 med krämkonsistens och därmed kortare kontakttid. Produkterna 
bygger på samma teknik. 

Vattenavvisande impregnering är ett mycket kostnadseffektivt och enkelt sätt att förhindra 
nedbrytningen av betong orsakad av vatten- och kloridinträngning. Tack vare vattenavvisande 
impregnering kan framtida underhållskostnader minskas betydligt, menar man på STO. 

Man rekommenderar sin patenterade gel StoCryl HG 200 som ger effekt betydligt djupare ner i 
betongen jämfört med vätska/creme och som endast kräver en applicering, vilket minskar påverkan 
på miljön samt kostnader för ställning, avstängning etc. Produkten är godkänd enligt SS-EN 1504-2 
och uppfyller Trafikverkets krav enligt TK Bro och TRVAMA Anläggning 10. 

 

http://www.bastaonline.se/
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Figur 8 Jämförelse mängd aktiv substans efter applicering med gel/creme/vätska www.sto.se 

Till hydrofoberande impregnering/grundning för skydd av bärande betongkonstruktioner finns 
produkter som: 

StoCryl HC 100 (pastös, med 80 % verksamt silan). Produkten uppfyller villkoren enligt EN 1504-2.  
Produkten uppfyller även kraven i Bro 2004, VV publikation 2004:56, bilaga 4-9 Ytbehandlings-
produkter för betong, enligt provning genomförd 2007. 

StoCryl HP 200 (oförtunnad, med 100 % verksamt silan). Produkten uppfyller villkoren enligt 
EN 1504-2. Produkten uppfyller även kraven i Bro 2004, VV publikation 2004:56, bilaga 4-9 
Ytbehandlingsprodukter för betong, enligt provning genomförd 2007. 

StoCryl HC 300 (lösningsmedelsburen i cremeform, till betong tegel och sandsten). 

StoCryl HG 200 (gel, med 90 % verksamt silan). Produkten uppfyller villkoren enligt EN 1504-2 och 
Trafikverkets krav enligt TRVK Bro och VRVAMA Anläggning 10 rev 1. StoCryl HG 200 är den produkt 
som mest används för Trafikverkets betongkonstruktioner, så som kantbalkar på broar. 

Dow Corning 

Följande två impregneringsprodukter har provats på betong, i kombination med klotterskydd Pica 
Protector 500, och uppfyllt kraven i Bro 2004, VV publikation 2004:56, bilaga 4-9 Ytbehandlings-
produkter för betong. Provningen genomfördes i båda fallen 2005. 

DC Z-6341 för nyproducerad och ”gammal” betong. 

DC Z-6688 (vattenbaserad gel med 80 % verksamt silan). 

En annan produkt från Dow Corning är DC Z-6689, en silan/siloxan med 98 % aktiv produkt som löses 
i organiskt lösningsmedel. Den används för underlag av tegel, sandsten, betong och bruk av olika 
slag. 

Nordisk stenimpregnering 

Nordisk stenimpregnering har en produkt benämnd Stenimpregnering C1, som är en silan utan 
tillsats av lösningsmedel och med 100 % aktiv substans. Produkten provades 2005 och uppfyllde då 
samtliga krav enligt Bro 2004. Samma år provades även Stenimpregnering Vb på betong och befanns 
uppfylla gällande krav. 

http://www.sto.se/
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Stenimpregnering Gel provades 2003 och befanns uppfylla då ställda krav enligt Bro 94. 

Stenimpregnering C2 fasad & betong är en vattenavvisande impregnering som är anpassad och 
utvecklad för att skydda fasader och betongkonstruktioner mot fukt. Den är också uppbyggd på en 
bas av silaner. Produkten är kemiskt anpassad för användning på många olika material, menar 
tillverkaren, så som tegelmurverk, mineraliska putser, flera naturstenstyper, lättbetong (gasbetong) 
m.m. 

Evonic Degussa / Silanex 

Silanex har tre aktuella produkter som är anpassade för att användas till impregnering av, i första 
hand, betongkonstruktioner som t.ex. broar, tunnlar och kantbalkar. Produkterna benämns 
Protectosil ®BHN (lättflytande, färglös lösningsmedelsfri vätska, baserad på silan), Protectosil® CIT 
(med korrosionshämmare) och Protectosil® WS 700 P som är en vattenbaserad gel på silanbas. 
Provning enligt BRO 2004 har genomförts (2005) för Protectosil ®BHN respektive Protectosil® CIT, 
med godkänt resultat.  

Även produkten ImperGuard CP har provats enligt BRO 2004 (2010). 

Wacker Silicones 

Aktuella produkter från Wacker är Silres® BS 1701 och Silres® Creme C. Båda produkterna är avsedda 
för hydrofoberande impregnering och primerbehandling av betong i väg-, bro- och 
byggnadssammanhang. Produkterna har provats enligt BRO 2004 (2007) med godkänt resultat. 

GE Bayer Silicones 

Baysilone Imprägniercreme VP 3803 provades på betong 2001 och befanns uppfylla då ställda krav 
enligt Bro 94. 

Baysilone Impregnating Emulsion WA P001 genomgick samma provning år 2000, också med godkänt 
resultat. 
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8 Diskussion och slutsatser 
Åtgärder för att uppnå ökad livslängd för kantbalkar kan vara: högre betongkvalitet, tjockare 
täckskikt, rostfri armering, impregnering, katodiskt skydd och/eller fiberbetong. Litteraturstudien 
fokuserar på användningen av vattenavvisande impregnering av kantbalkar som skydd mot 
inträngning av främst vägsalt. 

Nyttan med ytbehandling av betong verkar dåligt utredd, men trots detta avsätts årligen stora 
resurser för impregnering av t ex kantbalkar på broar i Sverige och andra nordiska länder. 

Senare tids forskning indikerar att det är mycket tveksamt om man får någon effekt av 
impregneringen på dagens höga betongkvaliteter och att därför möjligheten att få en effektiv 
impregnering behöver utredas. Bland annat efterlyses mer fenomenologiska studier. 

Enligt CBI är erfarenheterna av silanimpregnering för reducerad fuktupptagning och kloridtransport 
mycket goda under förutsättning att önskat inträngningsdjup kan uppnås. Även ett begränsat 
inträngningsdjup ger god effekt och upprepade behandlingar ger bättre förutsättningar för att uppnå 
önskat resultat. I de flesta situationer är fuktnivån den faktor som avgör hur stor mängd aktiv 
substans som tränger in och hur djupt. Att fastställa hur hög fuktnivå som är acceptabel för en 
modern brobetong samt att utveckla en tillförlitlig metod för fuktmätning före applicering 
rekommenderas starkt. 

Meningarna är emellertid delade när det gäller användning och nyttan av vattenavvisande 
impregnering i de länder som ingått i studien. Användningen framgår av tabell 9. 

• Nya kantbalkar impregneras inte i Danmark idag eftersom man menar att det är onödigt på 
högklassig konstruktionsbetong. Konstruktioner med sämre (äldre eller misslyckad) 
konstruktionsbetong behandlas däremot. 

• I Norge finns inga fasta rutiner vad gäller impregnering av kantbalkar, men impregnering 
förekommer och flera FoU-projekt med utprovning av impregneringsprodukter pågår. 

• Finska Trafikverket impregnerar som regel alltid nya kantbalkar som utsätts för tösalt. 
• UK Highway Agency har sedan 2008 helt slutat med impregnering både på nykonstruktion och i 

samband med underhåll. 
 

Tabell 9 Användningen av impregnering på kantbalkar 

Land Ny kantbalk Renovering Kommentar 
Danmark Nej Ja Ingen visuell nytta på 

ny betong 
Norge Ja Ja Inga fasta regler 
Finland Ja Ja Fasta regler 
UK Nej Nej Ingen nytta enligt TRL-

rapport 
 

Enligt en studie från Nya Zealand satsar de flesta vägmyndigheter i Australien, USA, Kanada och 
Storbritannien hellre på att förbättra betongkvaliten än på att impregnera nya betongkonstruktioner. 
Man är osäker vad gäller miljö, kvalitet, kvalitetsuppföljning och utvärdering av 
impregneringsresultatet. 
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På frågan om det är meningsfullt att impregnera nya betongkonstruktioner eller inte ges tyvärr inget 
entydigt svar i litteraturen. Trenden verkar möjligen gå mot att inte impregnera nya 
betongkonstruktioner som gjutits med högklassig betong och gott slutresultat. 
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INTERVJUER 



Samhällsekonomisk nytta av impregnering av betongytor -
Redovisning av intervjuer med användare 
Redovisningen utgör del av ett FUD-projekt som drivs av Trafikverket VO Samhälle och VO Underhåll 
med syftet att ta reda på om det är meningsfullt att impregnera nya betongkonstruktioner. Här avses 
främst kantbalkar till broar. I projektet kartläggs bland annat vad användaren har för åsikter om detta 
genom intervjuer. 

Trafikverkets egen bakgrund till projektet framgår av kapitlet nedan. 

1 Bakgrund 
Betongytor på broar som befinner sig i vägmiljö (är exponerade för tösalter) impregneras med medel 
som minskar inträngningen av fukt och klorider i betongen. Impregneringen utförs för att minska 
risken för armeringskorrosion och därmed också behovet av avhjälpande underhåll, eller för att 
förlänga konstruktionens livslängd.  

Omkring 1970 inledde Vägverket försök med att impregnera kantbalkar av betong på över- och 
utsidan. Detta föreskrevs generellt fr.o.m. 1976. I första hand användes silikonhartsbaserade 
produkter, men ibland även linolja upplöst i fotogen. Från och med 1981 föreskrevs användning av 
silan- och siloxanbaserade preparat, som således är föregångare till dagens impregneringsprodukter 
(TB 142 Betongbroars beständighet). Utöver att minska kloridinträngningen som sådan kan 
impregneringen också sänka fuktnivån (en positiv effekt), förbättra frostbeständigheten samt ge en 
miljö som minskar armeringens korrosionsbenägenhet. Impregneringsmedlen har dock begränsad 
livslängd och behandlingen måste därför upprepas efter några år för att behålla sin funktion.  

Att impregneringsmedlen har en positiv effekt på beständigheten hos äldre betongkonstruktioner 
med låg betongkvalitet är inte ifrågasatt, men kvaliteten på betongen hos broar som uppförts från 
mitten av 1980-talet är mycket bättre än tidigare och beständigheten därför kanske rentav tillräcklig 
utan impregnering. Betongen i senare tiders broar är nämligen mycket tätare (lägre vct), vilket 
dessutom leder till att impregneringsmedlen får svårare att tränga in i betongytan, och kanske därför 
inte ger någon märkbar beständighetsförbättring. Det kan således ifrågasättas om Trafikverket 
faktiskt behöver impregnera vid nyproduktion. 

Att impregnera och upprepa behandlingen av betongytor är kostsamt och det är inte klarlagt om de 
samhällsekonomiska vinsterna av att systematiskt impregnera betongytor utsatta för vägmiljö är 
större än kostnaderna för själva impregneringen.  

Om det visar sig vara ekonomisk försvarbart att impregnera bör även en strategi för hur detta ska 
genomföras utarbetas. Särskilt behöver det optimala impregneringsintervallet, med hänsyn till 
funktion och kostnader, fastställas.  

2 Intervjufrågor och tillfrågade användare 
Intervjufrågorna rör erfarenheter och åsikter beträffande användning och effektivitet, och har tagits 
fram i samarbete med Trafikverket.  



Intervjuerna har utförts med personer från Trafikverket, Stockholm stad, Gatu och väg i Väst AB, 
Trafikkontoret i Göteborg, Projektengagemang samt nordiska och brittiska trafik/vägmyndigheter. 
Kontaktpersonerna har förmedlats av Trafikverket och uppgår till totalt tolv stycken. 

Berörda personer har kontaktats av Trafikverket via e-mail och erhållet frågeformuläret. De flesta har 
därefter kontaktats också per telefon för att intervjuas om sina svar och åsikter. Resultatet av 
intervjuundersökningen kommenteras nedan. 

3 Resultat 

Sverige – Trafikverket 
Sammanfattningsvis från intervjuerna med experter (4 stycken) från Trafikverket kan konstateras att 
man impregnerar kantbalkar. Vad gäller nya broar sker detta alltid, eller till mer än 50 %. Produkten 
som används är gel av silan. 

Man väntar med impregneringen som regel 1-3 veckor efter gjutning, men borde kanske vänta 5 år, 
menar någon. 

Nya kantbalkar 
Vad gäller krav på förbehandling verkar inte detta finnas. Ytan bör vara ren, och man blåser möjligtvis 
av den enligt tillverkarens anvisning. Ytan bör vidare vara visuellt yttorr men detta undersöks inte 
närmare. 

Att inträngningsdjupet har betydelse tror man, eller vet man, med hänvisning till egen visuell 
bedömning i praktiken eller studier genomförda av t ex F.H. Wittmann, vid ETH i Zürich samt 
Handbok om impregnering av betong från år 2000 [1]. Inga krav på inträngningsdjup ställs dock och 
inga prov tas som regel ut för kontroll av inträngningsdjup. Det är bättre att ställa krav på 
materialåtgång, tycker någon. Impregneringsresultatet utvärderas normalt inte genom provtagning.  

Frekvensen med vilken Trafikverkets broar får förnyad impregnering varierar från vart 6:e till vart 
20:e år. 

På frågan om man försökt utvärdera den ekonomiska nyttan av impregnering är svaret nej. Man 
hänvisar emellertid också till det arbete som en gång utförts av Stockholm Konsult samt ett flertal 
examensarbeten under senare tid. 

Vad gäller den framtida användningen av impregnering på nya kantbalkar är man i vissa fall tveksam 
och/eller avvaktande. Bland angivna nackdelar nämns kostnad och eventuell miljöbelastning samt 
farhågan att man kanske impregnerar i onödan. Bland fördelarna nämns längre livslängd och därmed 
senarelagda reparationer. Priset för impregnering av ny kantbalk uppges ligga mellan 100 och 500 kr 
per kvadratmeter eller löpmeter. 

Bland övriga synpunkter kan nämnas att det upplevs som svårt att genom AMA få ett tydligt svar på 
vilka produkter, metoder och kontroller som ska användas. 

Att använda rostfri armering tas upp som en möjlig åtgärd istället för impregnering. 



Äldre kantbalkar 
Det verkar i vissa fall finnas krav på att rengöra äldre kantbalkar före impregnering. Högtryckstvätt 
och eventuell blästring nämns i svaren. 

Det ungefärliga priset för impregnering av äldre kantbalk uppges ligga mellan 80 och 300 kr per 
kvadratmeter eller löpmeter. 

Generellt 
Hur mycket impregneringsmedel som används i en region vet man inte alltid. För Region Sydöst 
uppges 7000 kg per år under åren 2007-2010. Det mesta är gel (StoCryl HG200). 

Att impregneringen fungerar har man konstaterat visuellt, t ex på Essingeleden där effekten är 
uppenbar. 

På frågan om när man tycker att det är mest lönande att impregnera varierar svaren kraftigt. Om 
betongen är bra och inte spricker inledningsvis kan man gärna vänta med impregnering i 5 eller 
kanske upp till 30 år (tyckte någon). Om däremot betongen inte blev så lyckad utan spricker tidigt bör 
man impregnera så fort som möjligt. 

Kostnaden för avstängning varierar också mycket kraftigt beroende på väg- och konstruktionstyp. 
Brons läge har mycket stor betydelse. 

Stockholm stad 
Enlig Trafikkontoret impregneras för tillfället inga broar i staden. De äldre broarna är redan 
impregnerade och Trafikkontoret svarar inte för byggandet av nya broar. Nya broar ligger under 
Exploateringskontoret.  

För nya kantbalkar anger man att mindre än 25 % impregneras (mest vid misslyckade gjutresultat och 
i undantagsfall). Främst gel, men även vätska används. Hur länge man väntar med impregnering efter 
gjutning styrs av trafik och härdningsbetingelser. Vattenhärdning är otroligt viktigt. Om betongen 
spricker bör man impregnera så fort som möjligt. Annars är det en fördel att vänta några år. Vad 
gäller krav på förbehandling och yttorrhet tillämpas detta vid behov eller enligt tillverkarens 
anvisning.  

Man tror att inträngningsdjupet har betydelse och att impregneringen fungerar (mot bakgrund av 
lång erfarenhet). Prov tas endast i undantagsfall. Impregneringen förnyas efter 10 till 20 år.  

Den ekonomiska samhällsnyttan anser man vara utvärderad och dokumenterad av Stockholm 
Konsult liksom inom flera examensarbeten under senare tid. Felaktigt utförd impregnering kan dock 
få negativa samhällsekonomiska effekter, påpekar man. Man funderar inte på att sluta med 
impregnering eller att minska användningen. Som nackdel anges kostnaden och som fördel 
senarelagda reparationer. Kostnaden för produkt och appliceringsarbete kan variera mellan 50 och 
500 kr per kvadratmeter. För äldre befintliga kantbalkar är kostnaden ungefär densamma. Att 
impregnera en äldre befintlig kantbalk på en bro kan innebära stora avstängningskostnader 
beroende på brons läge och trafikbelastning. 

Ett omfattande impregneringsprogram utfördes med start i mitten av 90-talet, och cirka tio år 
framåt. Då impregnerades i stort sett samtliga Stockholms konstbyggnader med vätska, gel eller 
krämprodukt baserad på silan och/eller siloxan.  



Speciellt för Stockholm stad är också det omfattande utvecklingsarbete som bedrivits i kombination 
med provningsverksamhet under många år i framförallt Stockholm Konsults regi. Stockholm stad 
uppges ha lagt ner runt 10 miljoner på forskning och provning av impregneringsmaterial genom åren. 
Nu förekommer emellertid ingen sådan verksamhet längre. En handbok om impregnering av betong 
gavs ut av Carl Bro år 2000. 

Göteborg stad 
I Göteborg impregneras, sedan ett tiotal år tillbaka, inga nya broar (utom i undantagsfall). Tidigare 
impregnerades alltid nya kantbalkar i Göteborg, men mot bakgrund av att Trafikverket starkt började 
ifrågasätta nyttan med att impregnera nya konstruktioner upphörde man med detta inom Göteborg 
stad. (Frågor angående nya kantbalkar har ändå besvarats av aktuell intervjuperson, men avser 
således Göteborg för cirka 10 år sedan.) Svaren kommenteras inte närmare här. 

Tilläggas kan att Göteborg stad har en ansträngd underhållsbudget och en stor underhållsskuld vilket 
medfört att man i nuläget även har ett eftersläp i impregneringen av gamla konstruktioner. När 
impregneringen vägts mot andra underhållsåtgärder har de åsidosatts. Skador som påverkar 
säkerheten, såsom undermåliga räcken eller skador med snabb skadeutveckling prioriteras högre. 

För äldre befintliga broar används idag cirka 1000 kg produkt per år, varav 75 % vätska och 25 % gel. 
Inga egna studier eller jämförelser mellan produkter har genomförts. Kostnaden för avstängningen 
av en bro för impregnering kan bli mycket stor i Göteborg, speciellt vid huvudleder, och man avvaktar 
med intresse utfallet av föreliggande utredning. Risken att en impregnering misslyckas är stor 
eftersom det är mycket som ska klaffa samtidigt. 

Danmark 
Nya kantbalkar impregneras inte heller i Danmark idag. Inga synliga effekter erhålls nämligen på 
högklassig konstruktionsbetong, menar man. Konstruktioner med sämre (äldre) konstruktionsbetong 
behandlas däremot (tjockt eller tunt). Även vid felgjutning kan impregnering komma på tal. Man har 
inte några planer på att ändra sin inställning vad gäller impregnering.  

Norge 
Statens vegvesen och fylkeskommunerna i Norge har tillsammans ansvaret för drift och underhåll av 
mer än 17 000 broar. Cirka 400 av dessa är betongbroar med längd på mer än 100 meter, och 
belägna i aggressivt kustklimat. 

I Norge har man inga fasta rutiner vad gäller impregnering av kantbalkar, men impregnering 
förekommer ändå, inte bara på kantbalkar utan även på andra konstruktionsdelar. Samtidigt finns 
metodbeskrivning för utförandet liksom även krav på produktegenskaper i norska Trafikverkets 
Håndbok 026 [2]. Dessa beskrivningar och krav börjar emellertid bli gamla och är för närvarande 
under revision inom samarbetsprojekt med svenska Trafikverket.  

Man har haft flera FoU-projekt under de senaste 10 till 15 åren, med utprovning av diverse 
ytbehandlingsprodukter, däribland olika impregneringsprodukter. Man har också startat upp ett 
fältförsök med tidig impregnering av silan på en ny bro som byggs med resurssnål betong (betong 
med högt innehåll av flygaska och reducerade beständighetsegenskaper i tidig ålder). Här påförs 
StoCryl HG 200 omedelbart efter att gjutformen tagits bort. Gjutformen ska vara kvar minst 3 dygn 
efter gjutning. I anslutning till projektet gjuts betongelement som sedan kan följas upp med 
avseende på kloridinträngning över tiden. Här ingår både impregnerade och icke impregnerade 



element med varierande ”härdningstid” för impregneringen innan denna utsätts för exponering av 
havsvatten. 

Dessa FoU-projekt har resulterat i värdefull information om effekten av olika produkter och 
förutsättningar för att uppnå bra effekt över tid, menar man. I Norge är det emellertid som regel inte 
kloridinträngning från vägsalt som är problemet utan snarare kloridinträngning från havsvatten i 
marin miljö. I Norge handlar det därför inte bara om kantbalkar. Man använder mindre tösalt än i 
Sverige. 

De viktigaste fältförsöken om impregnering i Norge är: 

- Kaj Sjursøya (branschprojekt – undersida platta och balkar) 
- Gimsøystraumen bro (plattor på bropelare (plater på brusøyle)) 
- Skarnsundet bro (pelare) 
- Lundevann bro (plattor på kantbalkar som är utsatta för tösalt) 

 
En slutrapport planeras när samtliga projekt avrapporterats, men denna har blivit försenad. 

För kaj Sjursøya i Oslo (byggd 1959-1960) har huvudmålet med studien varit att dokumentera den 
kloridbromsande effekten av olika typer av impregneringsbehandling genom mätning av 
kloridinträngning under en 15-årsperiod. Efter 10 års fältexponering (1999-2009) har man utvärderat 
den kloridbromsande effekten genom visuell bedömning av kloridprofiler [3, 4]. De flesta 
produkterna uppvisar mycket god effekt efter 10 års exponering. I studien ingår produkter från Sika, 
Mapei, Sto och Weber Saint-Gobain. 

Resultaten från fältprojekt i Norge visar att impregnering med vattenavvisande preparat eller elastisk 
cementbaserade skyddsbeläggning kan fungera som en kloridbromsande åtgärd under givna 
förhållanden. Inträngningsdjupet är dock en kritisk faktor för långtidseffekten hos impregneringen, 
och fuktig betong ger mindre inträngningsdjup.  

Finland 
Finska Trafikverket impregnerar som regel alltid nya kantbalkar som utsätts för tösalt. För närvarande 
används 60 % gel eller kräm och 40 % vätska. Sedan 2011 är samtliga accepterade produkter silaner. 
Vad gäller förutsättningar och förbehandling av den nya kantbalken hänvisas till tillverkarens 
anvisningar. Penetrationsdjup och utvärdering av utförd impregnering genomförs på plats. Förnyad 
impregnering utförs sällan i praktiken. Nackdelar som tas upp vad gäller impregnering är kostnad och 
miljöpåverkan. Man tror på längre livstid för en impregnerad betong och därmed besparingar. 
Behandlingen är ganska tålig mot missar och skador, tycker man vidare. 

För äldre existerande kantbalkar ställs krav på blästring. Alla broar som utsätts för tösalt ska för 
övrigt tvättas varje vår, enligt finska Trafikverkets regler. 

Olika produkter har testats och jämförts i Finland inom ett provningsprogram benämnt SILKO-tests 
2011 [5]. För vattenavvisande impregneringsprodukter ingår här en rad obligatoriska tester (bl a 
penetrationsdjup) samt ytterligare några tester som är frivilliga. 

Storbritannien 
I Storbritannien har impregnering tidigare utförts enligt BD 43/03 [6]. 



Sedan I juli 2008 har emellertid UK Highway Agency slutat med impregnering enligt denna standard 
och numera används ingen vattenavvisande impregnering (hydrophobic pore-lining impregnants) 
alls, varken på nykonstruktion eller i samband med underhåll. Beslutet baseras på ett 
forskningsarbete som genomförts vid TRL [7]. Man håller nu på att omvärdera de tekniska frågorna 
och kommer att föreslå ändringar I BS EN 1504-2:2004 [8]. 

TRL-rapporten 
Enligt rapporten fanns det i september 2006 fjorton olika impregneringsmedel tillgängliga på den 
brittiska marknaden. Av dessa var tio godkända enligt BD 43/03 Appendix A2, och övriga inte testade. 
Av de tio godkända produkterna var åtta lösningsmedel-, vatten- eller krämbaserade 
silaner/siloxaner, och övriga två s.k. crystal growth pore blockers. De flesta av preparaten var 
tillverkade i USA eller Tyskland, och levererades av brittiska företag. 

Samtliga silan/siloxanpreparat uppvisade goda resultat i de båda laboratorieundersökningarna men 
klarade sig mindre väl när det gällde borrkärnor som tagits ut i fält. 

Båda pore blocking materialen hade uppfyllt kraven enligt europeisk standard men visade avsevärt 
sämre resultat än silan/siloxanpreparaten i laboratoriestudierna. 

Resultaten för borrkärnorna var inte övertygande och man kunde egentligen inte visa att någon av 
behandlingarna fungerade tillfredsställande. Betongytans tillstånd vid tiden för behandlingen kan ha 
påverkat den funktion som impregneringen fått, konstaterar man mycket riktigt i rapporten. 

I undersökningen ingick en rad på marknaden tillgängliga impregneringsmedel (efter publiceringen av 
produktstandarden BS EN 1504-2:2004). 

I den aktuella undersökningen ingick således tio produkter som alla uppfyllde ställda krav enligt BD 
43/03 Appendix A2. Av dessa var åtta lösningsmedel-, vatten- eller krämbaserade silaner/siloxaner 
och övriga två s.k. crystal growth pore-blockers. 

4 Kommentar och rekommendation 
Osäkerheten om nyttan av att impregnera kantbalkar är stor. Speciellt gäller detta nya kantbalkar, 
men även gamla, om åtgärden kräver dyra avstängningsåtgärder. 

Bland tillfrågade användare i Sverige har endast Göteborg stad (Trafikkontoret), sedan tio år tillbaka, 
tagit beslut om att inte impregnera nya kantbalkar. Stockholm stad impregnerar för tillfället inte 
heller nya kantbalkar, men tror att det kommer att ta fart igen. Inte heller i Danmark och 
Storbritannien impregneras numera nya kantbalkar, med motiveringen att impregneringen inte gör 
någon nytta. I Norge impregneras inte nya kantbalkar systematiskt, medan man i Finland alltid 
impregnerar nya broar som ska utsättas för tösalt. I Norge pågår en rad intressanta fältstudier som 
bör kunna ge bra input vad gäller impregneringens vara eller inte vara i framtiden. 

Det finns också delade meningar om när impregnering av nya kantbalkar bör ske. I praktiken väntar 
man som regel ett par veckor efter gjutning, men flera intervjupersoner menar att ju längre man 
väntar desto bättre blir slutresultatet eftersom betongen då hinner spricka klart och impregneringen 
kan tränga in i de mindre sprickor som uppstått. Detta förutsätter emellertid att gjutresultatet blivit 
bra och betongen inte spricker upp mer än normalt. Vid en misslyckad gjutning är det därför bättre 
att impregnera tidigt.  



Viktiga grundläggande frågor som behöver besvaras angående impregneringens vara eller inte vara 
är: [9]: 

- Hur fort går kloridtransporten i praktiken i en ny balk, jämfört med en gammal? 
- Vilken livslängd vill Trafikverket ha på nya kantbalkar? Är livslängden för en perfekt kantbalk 

rentav 120 år? 
- Hur får man till en bra impregnering? Det finns mätmetoder, men borrprov måste tas ut och 

Trafikverket är emot förstörande provning. Det finns idag ingen oförstörande bra mätmetod. 
Idéer finns, instrument finns, men studier och medel för studier och utvecklingsarbete saknas. 
Man behöver definitivt testa impregneringsresultatet. 

- Fuktmätning är svårt och relevant metod saknas.  
- Hur ofta lyckas vi respektive misslyckas vi med impregnering? Statistik saknas. Krav på minst 

2 mm inträngningsdjup finns inte längre. 
- Krav på beständighet över tid / åldringsegenskaper saknas för impregnering. 
- Varje bro bör tvättas direkt efter saltningssäsongen, men detta görs som regel inte. Varför? 
- Utbildning för dem som applicerar impregnering saknas idag, men är på gång. Nyttan för 

Trafikverket har dock ifrågasatts. 
 

Baserat på svar från intervjuade personer i utredningen ges för övrigt följande rekommendation: 

- Avvakta resultat från de norska fältförsöken. 
- Starta upp ett motsvarande fältförsök i Sverige. 
- Fortsätt impregnera, men gör ett medvetet och väl underbyggt val inför varje objekt. Ta fram 

guidelines för ett sådant val. 
- Utred om rostfri armering är ett möjligt alternativ till impregnering. 
- Utred gjutresultatets betydelse och varför det så ofta blir ett dåligt resultat. 
- Ta fram en mätmetod för fuktmätning på plats. 
- Ta fram en mätmetod för bedömning av impregneringsresultat på plats. 
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LCC 



Ekonomiska konsekvenser av impregnering av kantbalk eller 
kantbalksbyten. 
Bakgrund 
Kantbalkar på broar är en konstruktionsdel som är särskilt utsatt för klorider från tösalter vilket kan 
leda till armeringskorrosion vilket gör att betongen spricker och att balken måste repareras eller 
bytas ut. För att hindra inträngningen av klorider kan balkarna impregneras. Impregneringen medför 
att vattentransporten genom betongens ytskikt minskar. Trafikverket har därför gett CBI i uppdrag 
att genomföra en litteraturstudie och enkätundersökning bland entreprenörer samt att genomföra 
en kostnadskalkyl. Denna rapport redogör för kostnadskalkylen. 
 

Syfte och mål 
Denna utredning söker svaret på om impregneringen av kantbalkar är ekonomiskt motiverat 
Jämfört med att utföra ett kantbalksbyte för att ge en ökad förståelse av de ekonomiska aspekterna 
av trafikverkets brounderhåll. 
 

Avgränsningar 
Utredningen jämför endast allternativen kantbalksbyte och impregnering och inga andra tänkbara 
åtgärder. Trafikstörningar är begränsat till intervallet 50 till 2000 timmar per meter kantbalk. Den 
samhällsekonomiska kalkylräntan beräknas endast vid 3,5 %. Kostnader för kantbalksbyte varieras 
mellan 5500 till 16 000 kr/meter kantbalk.  Impregneringskostnad varieras mellan 200 och 400 kr/ 
meter kantbalk. 
 

Metod 
Information från litteraturstudie och enkätsvar från entreprenörer används i beräkningarna. Även 
riktlinjer från trafikverket följs sär mycket är hämtat från rapporten ASEK 5. Osäkerheten i 
bedömningen är stor. Därför läggs först och främst stor vikt vid att ta fram en metod för 
kostnadsbedömning som är relativt enkel att följa. Därefter är det en process att ta fram relevanta 
indata till modellen. Samhällsekonomisk kostnad [Ks] för en ny kantbalk räknas på 120 år och är 
summan av kostnader för impregnering [Ki], kostnaden för trafikförseningar [Kt] och kostnader för 
utbyte av balk [Ku] 
 
Samhällsekonomiska kostnader för en gammal kantbalk beräknas utifrån brons beräknade 
återstående livslängd [L1] och kantbalkens återstående livslängd[L2] samt samma kostnadsposter 
som för en ny bro. Nuvärdet för en framtida kostnad beräknas med ekvationen 1 som motsvarar en 
diskonteringsränta på 3,5 % vilket är bestämt av ASEK 5.  
Nuvärde = Kostnad vid framtida tidpunkt/1,035antal år  ekv. 1  



 

Räknebas 
Alla kostnader räknas per meter kantbal k (kr/mkb) 
 
Impregnering    
Impregnerad yta är 1 m2 /m  
    
Kantbalkbyte alternativ 1 
Betongvolym vid renovering av balk beräknas utifrån 
att vattenbilning 12 cm vilket ger  
ca 0,15 m3 betong/m 
 
Kantbalkbyte alternativ 2 
ca 0,3 m3 betong/meter 
  
 
 
    Figur 1 Kantbalk 

Impregnering 
Kostnad för impregnering [Ki] 
Enligt de svar vi fått på frågemallen (se delrapport) varierar kostnader för impregnering mellan 50 
och 500 kr/ mkb vi väljer 200 kr/ mkb i beräkningarna. 
 
Impregneringens frekvens 
Idag förnyas en impregnering med en frekvens mellan 10 och 20 år enligt enkätsvaren vi väljer 15 år 
När första impregneringen görs varierar mellan omedelbart efter formrivning till efter 5 år eller så 
sent som möjligt. Vi väljer att första impregneringen görs efter ½ år enligt rekommendation av 
Anders Selander 2010 samt att det ligger inom enkätsvarens intervall. 
 
Impregneringens effekt, Anders Selander 2010 
En impregnering av en konstruktion med tät betong(vct=0,40 med endast små sprickor och en lyckad 
gjutning av kantbalken)ger en minskning av kloridinträngningen med 70 %  
En impregnering av en konstruktion med ett vct högre än 0,40 uppskattas minskningen av 
kloridinträngningen till 95 %. 
 

Utbyte av kantbalk 
Kostnad för utbyte av kantbalk [Ku]  
Alternativ 1 
Kostnaden inklusive vattenbilning är 5500 kr/mkb, Dennis Lundgren 2013. 
Alternativ 2 
Kostnaden inklusive byte av räcke 16 000 kr/mkb, Adriano Maglica, Trafikverket 
Alternativ 2 beräknas endast i beräkning 1e för att belysa känsligheten av kostnad på kantbalksbyte. 
  

Ny betong vid kantbalkbyte 
alternativ 1 

Impregnerad yta 

Snitt vid 
kantbalksbyte 
Alternativ 2 



 
Kantbalkens livslängd. 
Generellt sett har nya kantbalkar en längre livslängd än äldre vilket beror på hårdare vct krav i dag. 
Dagens krav är andelen vatten per cementdel (vct)inte får överstiga 0,40. Kravet på vct 0,40 fanns 
redan i BBK 94. Innan dess från BBK 79 fanns ett krav på vct 0,45 vilket gör att allt vatten inte åtgår 
vid cementets hydratation utan en del restvatten blir över och bidrar till en ökad porositet som gör 
det möjligt för kloriderna att senare tränga in i betongen. Innan BBK 79 fanns inte samma kunskap 
om hur viktigt vct-talet är för en konstruktions beständighet vilket kan exemplifieras med att 
Ölandsbron som färdigställdes mellan 1967 och 1972 hade ett vct på ca 0,7 och skadades mycket 
riktigt ganska snabbt av inträngande klorider. För bra oimpregnerade konstruktioner med vct 0,40 
väljer vi en livslängd på 60 år vilket är lite längre än den normalt planerade tiden till kantbalksbyte 
som är 50 år, Anders Selander, CBI. 
 

Kostnad av trafikförseningar [Kt] 
En förlorad timme för en bilist räknas till 145 kr enligt trafikverkets rapport ASEK 5 för långsiktiga 
analyser. Utbyte av kantbalk som är 50 meter lång kräver att ett körfält stängs av under en månads 
tid (30 dagar). På en infartsled till Stockholm beräknas det påverka 20 000 bilister/dygn som förlorar 
10 minuter vilket gör en tidsförlust på 2000 timmar/meter kantbalk vilket ger en kostnad på 290 000 
kr/meter balk. Impregnering av kantbalk kräver att ett körfält stängs av. Impregneringen utförs 
nattetid och ger endast små förseningar vi uppskattar förseningarna till 1 timme per impregnerad 
meter balk. Det ger en kostnad på 145 kr/meter balk. 

 
Miljökostnader 
Kostnaden för utsläpp av 1 kg CO2 värderas till 1,45 kr/kg CO2, ASEK 5 Trafikverket 2013. En 
trafikförsening på 1 timme beräknas ge en ökad bensinförbrukning på 0,5 l bensin vilket motsvarar 
0,5* 2,36 =1,18 kg CO2/ timme genom direkta utsläpp från fordonet. Det ger en kostnad på 
avstängningen av en infartsled på 1,70 kr/ timme vilket endast är lite mer än en procent av 
förseningskostnaden. Effekten anses därför obetydlig men i exempel 1 görs en beräkning med 
miljökostnaden inräknad och en känslighetsanalys då miljökostnaden ökar 10 ggr 
  



Resultat 
 
Infartsled mot storstad, Ny bro 
 
Kantbalksbyte år 60 
Avstängning av 1 körfält i 30 dagar för byte av en kantbalk. 
Brons livslängd: 120 år 
Brons längd: 50 meter 
Trafikkostnader: 145 kr/h 
Tid för byte av kantbalk 30 dagar. 
Trafikstörning: 2000 timmar/mkb 
Kostnad för byte av kantbalk: 5500 kr/mkb 
Kalkylränta 3,5 % 
 kr/mkb 
1) Byte av kantbalk efter 60 år 37 500 
1a) Halv tidsförlust  19 100 
1b) kantbalksbyte efter 90 år 13 372 
1c) Endast 20% behöver bytas 7500 
1d)1a+1b+1c 1362 
1e) Kantbakkbyte alt.2 kostnad 16 000 kr/mkb 38830 
f) Inklusive miljökostnader 1,7 kr/mkb 37 900 
g) inklusive miljökostnader 10 ggr högre än f 41 800 
 

Impregnering av kantbalk år 0,15,30,45,60,75,90,105 
Avstängning 1 körfält nattetid för impregnering av en kantbalk  
Brons livslängd: 120 år 
Brons längd: 50 meter 
Trafikkostnader: 145 kr/h 
Impregneringsintervall: 15 år 
Trafikstörning: 1 timme/tillfälle,mkb 
Impregneringskostnad: 200 kr/mkb 
Kalkylränta 3,5 % 
 kr/mkb 
2) Impregnering av kantbalk 842 
2a) Dubbel impregneringskostnad 1330 
2b) Endast en impregnering efter 1/2 år 345 
 
 

  



Ny bro mindre samhälle 
 
Kantbalksbyte år 60 
Avstängning av 1 körfält i 30 dagar för byte av en kantbalk. 
Brons livslängd: 120 år 
Brons längd: 25 meter 
Trafikkostnader: 145 kr/h 
Trafikstörning: 200 timmar/mkb 
Kostnad för byte av kantbalk: 5500 kr/mkb 
Kalkylränta 3,5 % 
 kr/mkb 
3) Byte av kantbalk efter 60 år 4380 
3a) Halv tidsförlust  2540 
3b) kantbalksbyte efter 90 år 1562 
3c) Endast 20 % behöver bytas 876 
3d)3a+3b+3c 181 
 

Impregnering av kantbalk år 0,15,30,45,60,75,90,105 
Avstängning 1 körfält nattetid för impregnering av en kantbalk  
Brons livslängd: 120 år 
Brons längd: 25 meter 
Trafikkostnader: 145 kr/h 
Impregneringsintervall: 15 år 
Trafikstörning: 1 timme/tillfälle, mkb 
Impregneringskostnad: 200 kr/mkb 
Kalkylränta 3,5 % 
 kr/mkb 
4) Impregnering av kantbalk 842 
4a) Dubbel impregneringskostnad 1330 
4b) Endast en impregnering efter 1/2 år 345 
 
 

  



Infartsled mot storstad, 40 år gammal bro 
 
Kantbalksbyte om 20 år 
Avstängning av 1 körfält i 30 dagar för byte av en kantbalk. 
Brons återstående livslängd: 50 år 
Brons längd: 50 meter 
Trafikkostnader: 145 kr/h 
Trafikstörning: 2000 timmar/mkb 
Kostnad för byte av kantbalk: 5500 kr/mkb  
Kalkylränta 3,5 % 
 kr/mkb 
5) Byte av kantbalk efter 20 år 147 750 
5a) Halv tidsförlust  75 250 
5b) Endast 20 % behöver bytas 29 550 
5c) 5a+5b 15 050 
 
 

Impregnering av kantbalk år 1, 15, 30 
Avstängning 1 körfält nattetid för impregnering av en kantbalk  
Brons återstående livslängd: 50 år 
Brons längd: 50 meter 
Trafikkostnader: 145 kr/h 
Impregneringsintervall: 15 år 
Trafikstörning: 1 timme/tillfälle, mkb 
Impregneringskostnad: 200 kr/mkb 
Kalkylränta 3,5 % 
 kr/mkb 
6) Impregnering av kantbalk 673 
6a) Dubbel impregneringskostnad 1063 
6b) Endast en impregnering efter 1/2 år 345 
 
 

  



Samhälle, 40 år gammal bro 
 
Kantbalksbyte om 20 år 
Avstängning av 1 körfält i 30 dagar för byte av en kantbalk. 
Brons återstående livslängd: 50 år 
Brons längd: 25 meter 
Trafikkostnader: 145 kr/h 
Trafikstörning: 200 timmar/mkb 
Kostnad för byte av kantbalk: 5500 kr/mkb 
Kalkylränta 3,5 % 
 kr/mkb 
7) Byte av kantbalk efter 20 år 17 250 
7a) Halv tidsförlust  10 000 
7b) Endast 20 % behöver bytas 3450 
7c) 7a+7b 2000 
 
 

Impregnering av kantbalk år 1, 15, 30 
Avstängning 1 körfält nattetid för impregnering av en kantbalk  
Brons återstående livslängd: 50 år 
Brons längd: 25 meter 
Trafikkostnader: 145 kr/h 
Impregneringsintervall: 15 år 
Trafikstörning: 1 timme/tillfälle, mkb 
Impregneringskostnad: 200 kr/mkb 
Kalkylränta 3,5 % 
 kr/mkb 
8) Impregnering av kantbalk 673 
8a) Dubbel impregneringskostnad 1063 
8b) Endast en impregnering efter 1/2 år 345 
 
 

  



Diskussion och slutsatser 
Beräkningarna visar att i så gott som samtliga fall är det fördelaktigt att impregnera kantbalken utom 
i det fallet med små trafikstörningar och mycket hållbara kantbalkar. Trafikstörningarna som uppstår 
när ett kantbalksbyte genomförs ger mycket stora kostnader när man använt en kostnad på 145 
kr/timme som trafikverket förordas i ASEK 5. 
 
Med en kalkylränta på 3,5 % minskar kostnaderna om de kan skjutas på framtiden ca 8 ggr efter 60 år 
och 22 ggr efter 90 år. Ett högt antagande gynnar alternativet med utbyte av kantbalk där stora 
kostnader skjuts på framtiden. 
 
Antagande om trafikstörningens storlek är grovt uppskattad till 2000 timmar/mkb för trafiken på 
Essingeleden. Det har därför varit nödvändigt att variera antagandet i en känslighetsanalys. Det är 
dock först när trafikstörningen minskat till 100 timmar/mkb och att endast 20 % av balkarna behöver 
bytas om 90 år som beräkningarna ger en klar fördel med ett kantbalksbyte. 
 
I vår enkät svarade några att de utför första impregnering efter formrivning och andra att den utförs 
efter 5 år eller så sent som möjligt. I ovanstående exempel har vi räknat med en impregnering år 0 
vilket ger en något högre kostnad än om man räknar med 5 år. Det bör dock påpekas att 
impregneringen bör tillföras när betongen är så pass torr att det finns goda förutsättningar för ett 
gott resultat, vilket enligt Anders Selander på CBI innebär att man bör vänta ca ett halvår och är 
betongen fuktig av väderförhållanden är det inte lämpligt att impregnera. Perioden april-augusti är 
att föredra då medel-RF är som lägst. 
 
Beräkningarna har låg känslighet mot införande av miljökostnader och ökade kostnader för 
kantbalksbyte. Den främsta slutsatsen är att trafikstörningar ger upphov till så stora 
samhällskostnader att de överskuggar övriga kostnader i analysen. Impregnering är ett sätt att slippa 
de värsta trafikstörningarna men det kan även finnas andra metoder för att minska 
trafikstörningarna vid vägunderhåll där det som ligger närmast tillhands är att använda rostfri 
armering eller utföra kantbalksbyten i samband med annat underhåll. Andra metoder kan vara att 
temporärt öka effektiviteten i transporterna genom t ex insatta bussar, trängselavgifter, ökad 
information eller subventionerad kollektivtrafik eller som alternativ till att stänga av en fil har en 
arbetsplattsform utanför bron och genomför känsliga arbeten nattetid. 
 

Referenser 
1 Trafikverket 2012, ASEK 5 
2 Anders Selander 2010, Hydrophobic impregnation of concrete – effects on concrete properties 
3 Dennis Lundgren CBI 2013, Pris för byte av kantbalk alt 1 
4 Adriano Maglica, Trafikverket 2013 Pris för byte av kantbalk alt 2 
  



Bilaga 1  
Beräkningar 
I beräkningarna förkortas enheten: kronor/meter kantbalk [kr/mkb]  
Med ”Nuvärdet” avses i beräkningarna 2010-års penningvärde. 
 
Infartsled mot storstad  
Kostnad för trafikstörningar= 145 kr /h 
Nedan följer en överslagsberäkning på en trafikstörningens totala tid/meter kantbalk 
vid ett kantbalksbyte vilket används som grund scenario. 
Antag:  - 4 filer i en riktning in mot storstad 
  .- Trafikstockning i rusningstrafik 3 timmar/dygn 
  - Varje bil blir försenad 10 minuter (1/6 h) 
  - Trafikflöde i rusningstrafik 0,5 personer/fil och sekund 
  - Brons längd och kantbalkens längd är 50 meter 
  - 1 fil avstängd i 30 dygn för reparation av en kantbalk 
  Trafikstörning= 4*0,5*3600*3*30/(6*50)=2160 avrundas till 2000 h/mkb 
 
1]. Ny kantbalk oimpregnerad, byte av balk efter 60 år 
Trafikstörningar[Kt] = 2000*145 =290 000 kr/ mkb i dagens penningvärde 
Nuvärdet är 290 000 kr/ 1,03560= 36 800 kr/ mkb 
Kostnad av balkbyte Ku = 5500 kr/ mkb i dagens penningvärde 
Nuvärdet är 700 kr/ mkb 
Total samhällsekonomisk nuvärdeskostnad[ Ks]= 37 500 kr/ mkb 
 
Känslighetsanalys 

A. Endast hälften trafikstörningar (1000 h)  
Trafikstörningar[Kt] = 145 000 kr/ mkb i dagens penningvärde 
Nuvärdet är 145 000 kr/ 1,03560= 18 400 kr/ mkb 
Kostnad av balkbyte Ku = 5500 kr/ mkb i dagens penningvärde 
Nuvärdet är 700 kr/ mkb 
Total samhällsekonomisk nuvärdeskostnad[ Ks]= 19 100 kr/ mkb 

 
B. Kantbalken håller i 90 år 

Trafikstörningar[Kt] = 290 000 kr/ mkb i dagens penningvärde 
Nuvärdet är 290 000 kr/ 1,03590= 13 122 kr/ mkb 
Kostnad av balkbyte Ku = 5500 kr/ mkb i dagens penningvärde 
Nuvärdet är 250 kr/ mkb 
Total samhällsekonomisk nuvärdeskostnad[ Ks]= 13372 kr/ mkb 
 

C. Endast 20% risk att kantbalken behöver bytas. 
0,2*37 500=7500 kr/ mkb 
Total samhällsekonomisk nuvärdeskostnad[ Ks]= 7500 kr/ mkb 
 



 
 
 

D. A+B+C samtidigt  
Trafikstörningar[Kt] = 290 000 *0,2/2=29 000 kr/ mkb i dagens penningvärde 
Obs att kostnaden är utslagen på hela kantbalken även den del som ej byts. 
Nuvärdet är 29 000 kr/ 1,03590= 1312 kr/ mkb 
Kostnad av balkbyte Ku = 5500 kr/ mkb i dagens penningvärde 
Nuvärdet är 50 kr/ mkb 
Total samhällsekonomisk nuvärdeskostnad[ Ks]= 1362 kr/ mkb 
 

E. Kantbalkbyte alternativ 2 efter 60 år 
Trafikstörningar[Kt] = 290 000 kr/ mkb i dagens penningvärde 
Nuvärdet är 290 000 kr/ 1,03560= 36 800 kr/ mkb 
Kostnad av balkbyte Ku = 16000 kr/ mkb i dagens penningvärde 
Nuvärdet är 2030 kr/ mkb 
Total samhällsekonomisk nuvärdeskostnad[ Ks]= 38 830 kr/ mkb 
 

F. Inklusive miljökostnad 1,7 kr/h, mkb 
Miljökostnad =1,7*2000 = 3400 kr/ mkb 
Trafikstörningar[Kt] = 290 000 kr/ mkb i dagens penningvärde 
Nuvärdet är 293 400 kr/ 1,03560= 37 200 kr/ mkb 
Kostnad av balkbyte Ku = 5500 kr/ mkb i dagens penningvärde 
Nuvärdet är 700 kr/ mkb 
Total samhällsekonomisk nuvärdeskostnad[ Ks]= 37 900 kr/ mkb 
 

G. Inklusive miljökostnad 17 kr/h, mkb 
Miljökostnad =17*2000= 34 000 kr/ mkb 
Trafikstörningar[Kt] = 290 000 kr/ mkb i dagens penningvärde 
Nuvärdet är 324 000 kr/ 1,03560= 41 100 kr/ mkb 
Kostnad av balkbyte Ku = 5500 kr/ mkbi dagens penningvärde 
Nuvärdet är 700 kr/ mkb 
Total samhällsekonomisk nuvärdeskostnad[ Ks]= 41 800 kr/ mkb 

 
  



2]. Impregnering av ny kantbalk 
Inträngnings hastighet av klorider minskar med 70% enligt ref 2. Då blir 
inträngningshastigheten 0,3 * ursprunglig inträngningshastighet. 
Livslängden antas omvänt proportionell mot inträngningshastigheten. 
Oimpregnerad balk antas ha en livslängd som motsvarar det planerade kantbalksbytet efter 60 år. 
Livslängd impregnerad balk = 60/0,3 = 200 år. Viket medför att inget byta av kantbalk behövs. 
Kostnad för impregnering 
Impregneringar år [0; 15; 30; 45; 60; 75; 90; 105] ger följande nuvärden 
[1; 1,68; 2,8; 4,7; 7,88; 13,2; 22,1; 37,0] 
Den summerade diskonteringsfaktorn blir; 
(1+1/1,68+1/2,8+1/4,7+1/7,88+1/13,2+1/22,1+1/37,0)=2,44 
Nuvärde impregneringskostnad [Ki] är 200 kr/mkb*2,44 =488 kr/ mkb 
Antag: Trafikstörningen är 1 h/mkb 
Nuvärde för Trafikstörningar[Kt]  är 145*2,44= 354 kr/ mkb 
Total samhällsekonomisk nuvärdeskostnad[ Ks]= 842 kr/ mkb. 

 
Känslighetsanalys 

A. Priset på impregneringen är 400 kr/ mkb 
Trafikstörningar[Kt] = 145 kr/ mkb i dagens penningvärde 
Nuvärdet är 2,44*145= 354 kr/ mkb 
Impregneringskostnad Ki= 400 kr/ mkb 
Nuvärdet av Ki  är 2,44*400 = 976 kr/ mkb 
Total samhällsekonomisk nuvärdeskostnad[ Ks]= 1330 kr/ mkb 
 

B. Endast en impregnering efter ett halvår  
(Enligt Anders Selander, CBI finns inget som pekar på att en bra impregnering förlorar mister 
sin skyddande effekt.) 
Trafikstörningar[Kt] = 145 kr/ mkb i dagens penningvärde 
Nuvärdet är 145 kr/ mkb 
Nuvärde impregneringskostnad är 200 kr/ mkb 
Total samhällsekonomisk nuvärdeskostnad[ Ks]= 345 kr/ mkb 

 
  



 

Ny bro mindre samhälle 
3]. Ny kantbalk oimpregnerad, byte av balk efter 60 år 
Antagande: Trafikstörningar har valts till 10 ggr lägre än infartsled mot storstad. 
Trafikstörningar[Kt] = 29 000 kr/ mkb i dagens penningvärde 
Nuvärdet är 29 000 kr/ 1,03560= 3680 kr/ mkb. 
Kostnad av balkbyte Ku = 5500 kr/ mkb i dagens penningvärde 
Nuvärdet är 700 kr/ mkb 
Total samhällsekonomisk nuvärdeskostnad[ Ks]= 4380 kr/ mkb 
 
Känslighetsanalys 

A. Endast hälften trafikstörningar (100 h)  
Trafikstörningar[Kt] = 14 500 kr/ mkb i dagens penningvärde 
Nuvärdet är 14500 kr/ 1,03560= 1840 kr kr/ mkb. 
Kostnad av balkbyte Ku = 5500 kr/ mkb i dagens penningvärde 
Nuvärdet är 700 kr/ mkb 
Total samhällsekonomisk nuvärdeskostnad[ Ks]= 2540 kr/ mkb 

 
B. Kantbalken håller i 90 år 

Trafikstörningar[Kt] = 29 000 kr/ mkb i dagens penningvärde 
Nuvärdet är 29 000 kr/ 1,03590= 1312 kr/ mkb. 
Kostnad av balkbyte Ku = 5500 kr/ mkb i dagens penningvärde 
Nuvärdet är 250 kr/ mkb 
Total samhällsekonomisk nuvärdeskostnad[ Ks]= 1562 kr/ mkb 
 

C. Endast 20% risk att kantbalken behöver bytas. 
0,2*4380=876 kr/ mkb 
Total samhällsekonomisk nuvärdeskostnad[ Ks]= 876 kr/ mkb 
 

D. A+B+C samtidigt  
Trafikstörningar[Kt] = 29 000 *0,2/2=2 900 kr/ mkb i dagens penningvärde 
Obs att kostnaden är utslagen på hela kantbalken även den del som ej byts. 
Nuvärdet är 2900 kr/ 1,03590= 131 kr/ mkb 
Kostnad av balkbyte Ku = 5500 kr/ mkb i dagens penningvärde 
Nuvärdet är 50 kr/ mkb 
Total samhällsekonomisk nuvärdeskostnad[ Ks]= 181 kr/ mkb 
 

 
  



 
4]. Impregnering av ny kantbalk 
Inträngnings hastighet av klorider minskar med 70% enligt ref 2. Då blir 
inträngningshastigheten 0,3 * ursprunglig inträngningshastighet. 
Livslängden antas omvänt proportionell mot inträngningshastigheten. 
Oimpregnerad balk antas ha en livslängd som motsvarar det planerade kantbalksbytet efter 60 år. 
Livslängd impregnerad balk = 60/0,3 = 200 år. Viket medför att inget byta av kantbalk behövs. 
Kostnad för impregnering 
Impregneringar år [0; 15; 30; 45; 60; 75; 90; 105] ger följande nuvärden 
[1; 1,68; 2,8; 4,7; 7,88; 13,2; 22,1; 37,0] 
Den summerade diskonteringsfaktorn blir; 
(1+1/1,68+1/2,8+1/4,7+1/7,88+1/13,2+1/22,1+1/37,0)=2,44 
Nuvärde impregneringskostnad [Ki] är 200 kr/mkb*2,44 =488 kr/ mkb 
Total samhällsekonomisk nuvärdeskostnad[ Ks]= 842 kr/ mkb. 

 
Känslighetsanalys 

A. Priset på impregneringen är 400 kr/ mkb 
Trafikstörningar[Kt] = 145 kr/ mkb i dagens penningvärde 
Nuvärdet är 2,44*145= 354 kr/ mkb 
Impregneringskostnad Ki= 400 kr/ mkb 
Nuvärdet av Ki  är 2,44*400 = 976 kr/ mkb 
Total samhällsekonomisk nuvärdeskostnad[ Ks]= 1330 kr/ mkb 
 

B. Endast en impregnering efter ett halvår  
(Enligt Anders Selander, CBI finns inget som pekar på att en bra impregnering förlorar mister 
sin skyddande effekt.) 
Trafikstörningar[Kt] = 145 kr/ mkb i dagens penningvärde 
Nuvärdet är 145kr/meter balk 
Nuvärde impregneringskostnad är 200 kr/ mkb 
Total samhällsekonomisk nuvärdeskostnad[ Ks]= 345 kr/ mkb 

  



 

Infartsled mot storstad, 40 år gammal bro 
5]. Kantbalksbyte om 20 år 
Återstående livslängd på bron 50 år 
Trafikstörningar[Kt] = 290 000 kr/ mkb i dagens penningvärde 
Nuvärdet är 290 000 kr/ 1,03520= 145 000 kr. 
Kostnad av balkbyte Ku = 5500 kr/ mkb i dagens penningvärde 
Nuvärdet är 2750 kr/ mkb 

Total samhällsekonomisk nuvärdeskostnad[ Ks]= 147 750 kr/ mkb 
 
Känslighetsanalys 

A. Endast hälften trafikstörningar (1000 h)  
Trafikstörningar[Kt] = 145000 kr/ mkb i dagens penningvärde 
Nuvärdet är 145 000 kr/ 1,03520= 72 500 kr/ mkb 
 Kostnad av balkbyte Ku = 5500 kr/ mkb i dagens penningvärde 
Nuvärdet är 2750 kr/ mkb 
Total samhällsekonomisk nuvärdeskostnad[ Ks]= 75 250 kr/ mkb 

 
B. Endast 20% risk att kantbalken behöver bytas. 

0,2*147750=29550 kr/ mkb 
Total samhällsekonomisk nuvärdeskostnad[ Ks]= 29 550 kr/ mkb 
 

C. A+B samtidigt  
Trafikstörningar[Kt] = 290 000*02/2=29 000 kr/ mkb i dagens penningvärde 
Obs att kostnaden är utslagen på hela kantbalken även den del som ej byts. 
Nuvärdet är 29 000 kr/ 1,03520= 14 500 kr/ mkb 
Kostnad av balkbyte Ku = 0,2*5500=1100 kr/ mkb i dagens penningvärde 
Nuvärdet är 550 kr/ mkb 
Total samhällsekonomisk nuvärdeskostnad[ Ks]= 15 050 kr/ mkb 
 

 
6]. Impregnering av kantbalk år 1, 15, 30, 
Inträngnings hastighet av klorider minskar med 95% enligt ref 2. Då blir 
inträngningshastigheten 0,05 * ursprunglig inträngningshastighet. 
Livslängden antas omvänt proportionell mot inträngningshastigheten. 
Återstående beräknad livslängd är 20 år 
Livslängd impregnerad balk = 20/0,05 = 400 år Viket medför att inget byta av kantbalk behövs. 
Kostnad för impregnering 
Impregneringar år [1; 15; 30;] ger följande nuvärden 
[ 1; 1,68; 2,8] 
Den summerade diskonteringsfaktorn blir; 
(1+1/1,68+1/2,8)=1,95 
Nuvärde impregneringskostnad [Ki] är 200 kr/mkb*1,95  =390 kr/ mkb 
Nuvärde för Trafikstörningar[Kt]  är 145*1,95= 283 kr/ mkb 
Total samhällsekonomisk nuvärdeskostnad[ Ks]= 673 kr/ mkb 



 
 

Känslighetsanalys 
A. Priset på impregneringen är 400 kr/ mkb 

Trafikstörningar[Kt] = 145 kr/ mkb i dagens penningvärde 
Nuvärdet är 1,95*145= 283 kr/ mkb 
Impregneringskostnad Ki= 400 kr/ mkb 
Nuvärdet av Ki  är 1,95*400 = 780 kr/ mkb 
Total samhällsekonomisk nuvärdeskostnad[ Ks]= 1063 kr/ mkb 
 

B. Endast en impregnering efter ett halvår  
(Enligt Anders Selander, CBI finns inget som pekar på att en bra impregnering förlorar mister 
sin skyddande effekt.) 
Trafikstörningar[Kt] = 145 kr/ mkb i dagens penningvärde 
Nuvärdet är 145 kr/ mkb 
Nuvärde impregneringskostnad är 200 kr/ mkb 
Total samhällsekonomisk nuvärdeskostnad[ Ks]= 345 kr/ mkb 

 
 
 
  



Mindre samhälle, 40 år gammal bro 
7]. Kantbalksbyte om 20 år 
Återstående livslängd på bron 50 år 
Trafikstörningar[Kt] = 29 000 kr/ mkb i dagens penningvärde 
Nuvärdet är 29 000 kr/ 1,03520= 14 500 kr/ mkb 
Kostnad av balkbyte Ku = 5500 kr/ mkb i dagens penningvärde 
Nuvärdet är 2750 kr/ mkb 
Total samhällsekonomisk nuvärdeskostnad[ Ks]= 17 250 kr/ mkb 
 
Känslighetsanalys 

A. Endast hälften trafikstörningar (100 h)  
Trafikstörningar[Kt] = 14500 kr/ mkb i dagens penningvärde 
Nuvärdet är 14500 / 1,03520= 7250 kr/ mkb. 
Kostnad av balkbyte Ku = 5500 kr/ mkb i dagens penningvärde 
Nuvärdet är 2750 kr/ mkb 
Total samhällsekonomisk nuvärdeskostnad[ Ks]= 10000 kr/ mkb 

 
B. Endast 20% risk att kantbalken behöver bytas. 

0,2*17250=3450 kr/ mkb 
Total samhällsekonomisk nuvärdeskostnad[ Ks]= 3450 kr/ mkb 
 

C. A+B samtidigt  
Trafikstörningar[Kt] = 29 000 *0,2/2=2 900 kr/ mkb i dagens penningvärde 
Obs att kostnaden är utslagen på hela kantbalken även den del som ej byts. 
Nuvärdet är 2900 kr/ 1,03520= 1450 kr/ mkb 
Kostnad av balkbyte Ku = 0,2*5500=1100 kr/ mkb i dagens penningvärde 
Nuvärdet är 550 kr/ mkb 
Total samhällsekonomisk nuvärdeskostnad[ Ks]= 2000 kr/ mkb 
 

  



 
8]. Impregnering av kantbalk år 1, 15, 30, 
Inträngnings hastighet av klorider minskar med 95% enligt ref 2. Då blir 
inträngningshastigheten 0,05 * ursprunglig inträngningshastighet. 
Livslängden antas omvänt proportionell mot inträngningshastigheten. 
Återstående beräknad livslängd är 20 år 
Livslängd impregnerad balk = 20/0,05 = 400 år Viket medför att inget byta av kantbalk behövs. 
Kostnad för impregnering 
Impregneringar år [1; 15; 30;] ger följande nuvärden 
[ 1; 1,68; 2,8] 
Den summerade diskonteringsfaktorn blir; 
(1+1/1,68+1/2,8)=1,95 
Nuvärde impregneringskostnad [Ki] är 200 kr/mkb*1,95  =390 kr/ mkb 
Nuvärde för Trafikstörningar[Kt]  är 145*1,95= 283 kr/ mkb 
Total samhällsekonomisk nuvärdeskostnad[ Ks]= 673 kr/ mkb 

 
Känslighetsanalys 

A. Priset på impregneringen är 400 kr/meter balk 
Trafikstörningar[Kt] = 145 kr/ mkb i dagens penningvärde 
Nuvärdet är 1,95*145= 283 kr/ mkb 
Impregneringskostnad Ki= 400 kr/ mkb 
Nuvärdet av Ki  är 1,95*400 = 780 kr/ mkb 
Total samhällsekonomisk nuvärdeskostnad[ Ks]= 1063 kr/ mkb 
 

B. Endast en impregnering efter ett halvår  
(Enligt Anders Selander, CBI finns inget som pekar på att en bra impregnering förlorar mister 
sin skyddande effekt.) 
Trafikstörningar[Kt] = 145 kr/ mkb i dagens penningvärde 
Nuvärdet är 145 kr/ mkb 
Nuvärde impregneringskostnad är 200 kr/ mkb 
Total samhällsekonomisk nuvärdeskostnad[ Ks]= 345 kr/ mkb 

  



Bilaga 2  

Figurer från presentation av rapporten på CBI  
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