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Sammanfattning
Utifrån Tranarpsbron och den massolycka som inträffade på bron den 15 januari 2013,
studeras och analyseras möjligheter till ekonomisk lönsamhet och förebyggande av framtida
halkolyckor genom att använda geoenergi för uppvärmning. Faktorer som påverkar
energibehovet för uppvärmning av broar studeras också, samt vilka broar i Sverige som kan
vara lämpliga för en installation av ett geoenergisystem.
De metoder som har använts i detta arbete är: intervjuer, litteraturstudier, samt program för
modellering (CoupModel) och design (EED 3).
De faktorer som påverkar uppvärmningsbehovet för en bro med syfte att hålla dess
yttemperatur över 0°C är, bland andra, omgivande vindar, daggpunkt, yt- och lufttemperatur
samt brons energibalans och termiska egenskaper. Genom att ta hänsyn till dessa faktorer vid
dimensionering av ett geoenergisystem kan antalet tillfällen då yttemperaturen understiger
fryspunkten minimeras.
Kostnaden för ett geoenergisystem på Tranarpsbron beräknas till omkring 51 miljoner kronor,
utan moms. Endast borrhålslagret kostar omkring 37 miljoner kronor. Om jordmäktigheten i
borrhålslagret varit mindre och berggrunden kristallin hade kostnaden sannolikt varit avsevärt
lägre.
Kostnaden för systemet borde dock kunna reduceras genom att mer energi lagras från den
intilliggande Rönneån, färre borrhål skulle då behövas.
Ett geoenergisystem för Tranarpsbron är förmodligen ändå inte ekonomiskt försvarbart, dels
på grund av den höga investeringskostnaden och dels på grund av att endast en liten
kostnadsbesparing görs för utebliven aktiv vägsaltning på bron. Dessutom tillkommer extra
kostnader vid brounderhåll. Sannolikheten att investeringskostnaden för systemet ska kunna
återbetalas som följd av färre trafikolyckor är också låg eftersom Tranarpsolyckan är den enda
vinterrelaterade trafikolyckan som har inträffat på bron.
Lämpligare är att anlägga ett geoenergisystem under nybyggnation eller renovering av broar,
eftersom kantbalkar och räcken då inte riskerar att bytas ut efterhand, och på befintliga broar
där det finns ett stort problem med halt väglag. Detta förutsätter att geologin i området är
lämplig och att det inte är alltför tätbebyggt.
Olyckan på Tranarpsbron hade förmodligen kunnat undvikas om bron varit uppvärmd med
geoenergi vid olyckstidpunkten, eftersom olycksorsaken var plötslig blixthalka och oaktsam
körning. Å andra sidan är det inte säkert att ett geoenergisystem alltid kan förhindra att
yttemperaturen på en bro understiger noll grader.
Antalet trafikolyckor och trafikköer samt de kostnader som de orsakar kan minskas om
traditionell halkbekämpning ersätts med uppvärmning av geoenergi. Förmodligen kan
ytterligare kostnadsbesparingar uppnås genom en minimering av den miljöpåverkan som
traditionell halkbekämpning annars medför.

Carolina Togård

Abstract
Based on Tranarpsbron and the mass accident that occurred on the bridge January 15, 2013,
the potential for economic viability and the prevention of future winter related traffic
accidents by using geothermal energy for heating is studied and analyzed. Factors affecting
the energy needed for heating and which bridges in Sweden that may be suitable for an
installation of a geothermal energy system are also being studied.
The methods used in this work are: literature studies, interviews, and software for modeling
(CoupModel) and design (EED 3).
Factors affecting the need for heating a bridge with the aim of keeping the surface
temperature above 0°C are, among others, its energy balance, thermal characteristics of the
bridge, ambient winds, dew point, surface temperature, and air temperature. By taking these
factors into account when designing a geothermal energy system, the number of occurences
when the surface temperature falls below the freezing point are minimized.
The cost of a geothermal energy system on Tranarpsbron is estimated to be around 51 MSEK,
excluding VAT. The costs related to the boreholes are approximately 37 MSEK, excluding
VAT. If the soil depth for the boreholes had been less and the bedrock crystalline, the cost
would probably have been considerably lower.
The cost of the system might however be reduced by storing more energy from the Rönne
river, less boreholes would then be needed.
A geothermal energy system on Tranarpsbron will probably not be economically viable
considering the high investment cost and the very small saving of costs related to the reduced
need for the deicing of the bridge. In addition, costs for bridge maintenance are increased. The
probability for a return of investment for the geothermal energy system as a consequence of
avoided traffic accidents is also low considering that only one winter related traffic accident
has occurred on the bridge so far.
It is more appropriate to install geothermal energy systems during the construction or
renovation of bridges, thus avoiding the need for replacement of edge beams and railings, or
on existing bridges with problematic winter road conditions. This assumes that the geology of
the area is appropriate and that the area is not too urbanized.
The accident on Tranarpsbron had probably been avoided if the bridge had been heated with
geothermal energy at the time of the accident, given that the cause of the accident was sudden
black ice and negligent driving. However, a geothermal energy system is not likely to always
prevent surface temperatures below zero.
The number of traffic accidents, traffic jams, and related costs can be reduced as a
consequence of traditional deicing being replaced with heating by a geothermal energy
system. Substantial additional cost savings can probably be made as a consequence of
minimized environmental impact of traditional deicing.
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1. Inledning
Dagens teknik för halkbekämpning har inte visat sig vara hållbar ur ett socialt och ekologiskt
perspektiv: stora mängder vägsalt påverkar grundvattenkvalitén och växtligheten (Ojala &
Mellqvist, 2004; Eugster, 2007), nedbrytning av vissa halkbekämpningsmedel leder till
syrebrist i mark och vatten (Stockholm Arlanda Airport, n.d.), växthusgaser släpps ut via
avgaser från saltbilar och de trafikköer som ibland bildas vid halkbekämpning.
Vägväderstationer som används i dag ger heller inte alltid den korrekta bilden av hur väglaget
ser ut, vilket leder till att det ibland görs mätfel och missbedömningar vid halkbekämpning
(Riehm & Nordin, 2012). Exempelvis har halkåtgärder ibland överskattats och underskattats
(Riehm & Nordin, 2012). Återfrysning av vägytor har också visat sig vara ett problem då det
kan uppstå strax efter halkbekämpning. Det ökar sannolikheten för trafikolyckor.
För att minska mängden vägsalt, avgasutsläpp, antalet vinterrelaterade trafikolyckor och
kostnaderna som blir till följd av halkbekämpning, miljöåtgärder och trafikolyckor undersöks
vilka möjligheter det finns till annan form av halkbekämpning på utsatta ytor. Ett alternativ är
uppvärmning av vägbanor med hjälp av geoenergi. Utvinns energin från marken finns
förutsättningar för att den enda icke naturligt tillförda energin som krävs till
uppvärmningssystemet, blir den för att driva uppvärmningssystemets cirkulationspumpar.
Trafikverket undersöker i dag möjligheterna till geoenergi inom infrastrukturen, främst
inriktat mot vägar och backar. Den delen av infrastrukturen som är särskilt utsatt för frost och
halka är dock broar (Tackle, 1990).

1.1 Syfte och mål
Denna rapport är inriktad mot Tranarpsbron i Skåne län och den massolycka som inträffade
på bron den 15 januari 2013. Utifrån Tranarpsbron studeras och analyseras möjligheter till
ekonomisk lönsamhet och förebyggande av framtida halkolyckor genom att använda ett
geoenergisystem för uppvärmning.
För att underlätta för framtida dimensioneringar av geoenergisystem för broar är syftet med
rapporten också att ge en ökad förståelse för vilka faktorer som inverkar på energibehovet för
en bro och hur en bros energiflöden påverkar möjligheten till uppvärmning.
I slutet av rapporten ges förslag på vilka broar i Sverige som kan vara lämpliga för installation
av ett geoenergisystem.
Studien utgår från ett slutet, vertikalt och passivt geoenergisystem.
För att uppfylla syftet ska följande frågor besvaras:


Hade olyckan på Tranarpsbron kunnat undvikas om bron varit uppvärmd med
geoenergi vid olyckstidpunkten?



Vilka reala och finansiella effekter ledde olyckan till?
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Vilka faktorer påverkar energibehovet för uppvärmning av en bro i syfte att motverka
halt väglag?



Vad skulle det kosta att installera ett geoenergisystem för Tranarpsbron och hur
effektivt skulle systemet kunna motverka halka?



Vore det lönsamt att installera ett geoenergisystem på Tranarpsbron?



Vilka broar i Sverige kan vara lämpliga för uppvärmning med hjälp av geoenergi?

2. Uppvärmda broar i Sverige och internationellt
Det finns i dag ett par exempel på broar i Sverige som värms upp och internationellt finns det
ett flertal. Broarna i Sverige värms med fjärrvärme medan det internationellt finns exempel på
broar som värms med geoenergi eller fossila bränslen. Nedan följer exempel på broar som
värms upp med hjälp av olika energislag:
Umeå, Sverige
På Sjukhusbacken i Umeå finns en 150 meter lång bro
2005 (BaTMan,
n.d.b; Skanska, 2005). Under vinterhalvåret hålls bron uppvärmd med hjälp av det
närliggande fjärrvärmeverkets returvärme. Uppvärmningssystemet är dimensionerat för 350
W/m2
C (Skanska, 2005).
Systemet räcker för att smälta is och snö på v
- C. Om
lufttemperaturen understiger detta
C eller då bron är helt torr. (Nilsson, 2014).
Jönköping, Sverige
Riksväg 40, även kallad Göteborgsbacken, är en särskilt brant backe som i den brantaste delen
har en lutning på cirka 7%. I samband med att vägen skulle breddas år 2007, anlades
värmeslingor då det ofta förekommit vinterrelaterade trafikproblem på grund av halt väglag.
Det har bland annat handlat om att tunga fordon haft svårt att ta sig upp för backen på grund
av halka. Det har bland annat lett till att det tidvis bildats långa köer och att ambulanser har
haft svårt att ta sig fram. (Lindqvist, 2007).
Idag värms sträckan upp med hjälp av fjärrvärme från Jönköpings energi och den uppvärmda
delen är både av väg och bro. Reglersystemet styrs automatiskt genom mätning av nederbörd,
luft- och yttemperatur, samt genom prognoser från SMHI (Lindqvist, 2007). Vägen och bron
saltas och plogas som vanligt. Värmeslingorna gör att det inte blir is eller fastfrusen snö på
vägbanan som stoppar trafiken (Stedt, 2014). Medelvärdet av energianvändningen är i dag
947 MWh/år och energibehovet ligger mellan 125 och 250 kWh/m2,år (Stedt, 2014;
Sundberg, 2012).
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Nebraska, USA
Gångbron, 10th Street Pedestrian Overpass i Lincon, Nebraska värms upp med hjälp av en
naturgaseldad värmepanna (Minsk, 1999). Bron är den primära gång- och cykeltillfarten för
studenter på Nebraska-Lincoln Universitetet (UNL). På grund av områdets svåra
vinterförhållanden och brons centrala lokalisering ansågs en anläggning av ett
uppvärmningssystem vara nödvändig för att underlätta för studenter och rörelsehindrade att ta
sig till universitet. Anläggningen av värmesystemet startade oktober 1992 (Cress & Imig,
2011).
Ambitionen med uppvärmningssystemet är att motverka alla former av snö- och
isackumulation. För att värma upp bron har värmeslingor av materialet PVC anlagts, där en
värmebärarvätska gjort på vatten och propylenglykol flödar med en temperatur på straxt under
60 °C. Värmesystemet är designat så att bron värms upp med ett värmeflöde på 530 W/m2.
(Minsk, 1999).
Oregon (Silver Creek), USA
På en höjd av 274 meter sträcker sig en krökt, tvåfilig bro, uppvärmd med hjälp av
grundvattenvärme på 11 °C. Bron, som kallas Silver Creek bridge är till stor del trafikerad av
lastbilar som transporterar timmer. Hela brodäcket och båda gavlarna, totalt 539,24 m2, är
uppvärmda och i värmeslingorna cirkulerar en värmebärarvätska gjort på vatten och
propylenglykol. Vätskan har en temperatur på cirka 49 °C när den lämnar värmeväxlaren och
32 °C när den återförs. Systemet är designat för att tillföra brobanan 394 W/m2 och hålla den
både is- och snöfri. (Minsk, 1999). Geoenergisystemet installerades år 1995 (Rogers, 2014).
Schweiz
Sedan år 1994 finns det en bro i centrala Schweiz som värms upp med hjälp av geoenergi.
Uppvärmningssystemet sätts vanligtvis igång när lufttemperaturen är mellan +4 °C och +8°C
och broytans temperatur hålls uppvärmd till +3°C (Sundberg, 2012). Målet med
uppvärmningssystemet är att det ska förhindra isbildning och frysning av kompakt snö. Den
broyta som värms upp är cirka 1300 m2 och värmelagret i berget intill är ungefär 55 000 m3
med 91 stycken borrhål till ett djup av 65 m vardera. I berget lagras värme genom naturlig
geoenergi och genom lagring av solvärme från solinstrålningen på bron under sommartid. Den
lagrade värmen räcker för att hålla bron uppvärmd under vintertid och således krävs inga
värmepumpar, utan den enda elen som krävs är till cirkulationspumparna. Energibehovet för
bron är i medel 100W/m2. (Eugster, 2007).
Berkenthin, Tyskland
Kanalbron i Berkenthin värms upp med hjälp av grundvattenvärme på 11,5 °C. En tvåstegs
värmepump förser bron med upptill +55-gradig värmebärarvätska. Arbetet med installationen
av värmesystemet började år 2006. (Stahlbrückenbau, 2011).
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3. Metod
Nedan presenteras en kort beskrivning av Tranarpsbron och vilket område som fallstudien
utgår ifrån. Vidare presenteras vilka metoder som använts för att besvara frågorna ställda i
kapitlet 1.1 Syfte och mål.
Tranarpsbron och det område som studeras i fallstudien
Tranarpsbron är en del av motorvägen E4 och sträcker sig över Rönneån i Klippans kommun.
Bron är byggd år 1996 och har två separata körbanor som är 524 m, respektive 521 m långa.
(BaTMan, n.d.a). Körbanorna är 11,2 meter breda och ligger cirka 7 meter ifrån varandra.
(Carlin & Sjöström, 2013; BaTMan, n.d.a).
Kartorna nedan visar dels lokaliseringen av bron och en närmare bild av området där bron
finns och som ska studeras - Figur 3.1 respektive Figur 3.2.

Figur 3.1 Lokaliseringen av Tranarpsbron i förhållande till
Helsingborg, Klippan och Ljungbyhed. Bakgrundskartan är från
Eniro (n.d.).
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Figur 3.2 Området kring Rönneån. Kartan visar också maximal yta
för borrhålslager. Bakgrundskartan är från Eniro (n.d.).

Beskrivning av områdets geologi
Kommande beskrivning av geologin i det område som Figur 3.2 visar utgår ifrån SGU:s
kartgenerator (SGU, n.d.).
Under bron sträcker sig ett bälte av älvsediment med ler och silt. På sidorna om bältet finns en
del postglaciala jordar av silt och finsand och utanför dessa finns stora mängder glacial lera.
Brofästena är placerade i isälvssediment. Jorddjupet är mer än 50 meter och under jorden
finns kvarts-fältspatrika sedimentära bergarter och glimmerrika sedimentära bergarter.
Området kring Tranarpsbron är glest bebyggt, vilket är en förutsättning för att ett
borrhålslager ska kunna anläggas. Figur 3.2 visar ett maximalt tänkbart område inom vilken
borrhålslagret kan anläggas. Detta område valdes för dess stora fria yta, där varken byggnader
eller vägar förekommer.
Kostnaden för ett geoenergisystem för Tranarpsbron
För att bestämma kostnaden av ett geoenergisystem för Tranarpsbron har energibehovet för
att hålla broytans temperatur över noll grader och mängden värmeenergi för lagring beräknats
utifrån klimatdata, modelleringsprogrammet CoupModel och manuella beräkningar.
Kostnaden för systemet har sedan bestämts med hjälp av programmet EED 3 (Earth Energy
Designer) (Buildingphysics.com, n.d.). En närmare beskrivning av denna process presenteras
längre fram.
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Klimatdatan som ligger till grund för framtagandet av Tranarpsbrons energibehov och
möjlighet till värmelagring är tagen från fyra olika vägväderstationer och redovisas i Tabell
3.1:
Tabell 3.1 Vägväderstationer som använts för att beräkna Tranarpsbrons energibehov och möjlighet till
energilagring

Område
Östra Ljungby
Fiskhamnsmotet

Informatornummer
1106
1440

Helsingborg
Hallandsåsen

1222
1103

År

Användningsområde
Energibehov
Energilagring och
energibehov
Energilagring
Energilagring

Utifrån klimatdata från alla fyra vägväderstationer, presenterade i Tabell 3.1, har
modelleringsprogrammet CoupModel använts för att bestämma energibehovet för
Tranarpsbron under åren 2009 till och med 2011. CoupModel är ett program som modellerar
värme- och massöverföring mellan mark, växter och atmosfär (KTH, 2014). Programmet har
även anpassats för broar.
Indata och olika villkor för uppvärmningssystemet matades in i CoupModel och
energibehovet för Tranarpsbron hämtades som utdata från programmet efter modellering. Det
totala energibehovet sammanställdes därefter för varje månad under åren 2009 till och med
2011 för brons hela yta. De månader med störst energibehov valdes ut för att representera
energibehovet för bron under ett år.
Mängden energi för värmelagring beräknades med hjälp av Fouriers lag (Ekvation 1) och
klimatdata på brons yttemperaturer för månaderna, april, maj, juni, juli, augusti, september
och oktober under åren 2010 till och med 2012. Med hjälp av Fouriers ekvation beräknades
värmen som flödar från brons yta till värmebärarvätskan i värmeslingorna och som kan
användas för värmelagring i marken. Temperaturen i värmeslingorna antogs vara densamma
som medelvärdet av broytans temperatur för varje månad. När broytans temperatur översteg
temperaturen i värmeslingorna antogs energi kunna lagras. Felkällor till detta diskuteras
senare i rapporten.
Fouriers ekvation:
(1)
Där J är den energi som flödar sträckan
[m], genom ett material med
värmeledningsförmågan k [W/m*K], från en punkt till en annan där temperaturerna skiljer sig
med . I detta fall är , temperaturskillnaden mellan värmeslingorna i bron och brons
yttemperatur. Områdets tvärsnittsyta där energin flödar är [m2], det vill säga brons totala
köryta.
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Den värmeenergi som, enligt beräkningar, skulle kunna lagras från brons yta räcker inte för
att värma bron under vintern. För att väga upp för detta antogs värmeenergi dessutom kunna
lagras från Rönneån under månaderna juni, juli, augusti och september. Denna energi
fördelades lika under de tre månaderna.
Den totala energin för värmelagring sammanställdes för varje månad och för hela bron. De
månader då minst energi gick att lagra från brons yta valdes ut för att representera den möjliga
energilagringen från bron under ett år.
Kostnaden för ett geoenergisystem påverkas av den omgivande markens termiska egenskaper,
det vill säga markens förmåga att dels överföra värme till slingorna i borrhålen och dels lagra
värmen från värmeslingorna. Andelen jordarter och bergarter i området uppskattades utifrån
observationer av jord- och bergartskartor från SGUs kartgenerator i området markerat i Figur
3.2. Då information om jordlagerföljder för den specifika platsen vid Tranarpsbron endast
finns tillgänglig i Trafikverkets arkivcentrum i Mölndal (och en resa dit dessvärre inte var
möjlig) antogs jorden endast bestå av den jordartstyp som finns i det översta skiktet.
Jorddjupet antogs vara det minsta möjliga, enligt de geologiska kartorna, med berg under.
Värmekapaciteten för hela borrhålslagret antogs vara bergets värmekapacitet. Anledningen är
att värdet för bergets värmekapacitet är mycket nära motsvarande värde för jordens
värmekapacitet, dessutom blev andelen berg i borrhålen störst. För att bestämma
värmelagringsförmågan i marken användes ett medelvärde baserat på jordarternas andelar av
den totala markytan samt jordens och bergets andelar av det totala borrshålsdjupet. Värdena
på jordarternas och bergartens värmelagringsförmåga och värmekapacitet hämtades från
litteratur. Jorden antogs alltid vara i ofruset tillstånd.
Efter modelleringen i CoupModel och ovan beskrivna beräkningar sattes värdena för bland
annat Tranarpsbrons energibehov, energi för lagring, markens termiska egenskaper och
borrhålslagrets maximala ytstorlek (se Figur 3.2) in i programmet EED 3, som är ett verktyg
för att dimensionera borrhålslager (Buildingphysics.com, n.d.). Övrig indata till EED 3 som
krävdes för att bestämma kostnaden för geoenergisystemet grundar sig på litteraturstudier och
intervjuer. Dessa presenteras senare i rapporten.
Efter dimensioneringen i EED 3 beräknades kostnaden för borrhålslagret. Beräkningen
baserades dels på den utdata som fåtts fram genom EED 3, det vill säga antalet borrhål och
deras djup i borrhålslagret, och dels på standardmässiga antaganden om priser för borrning
och material.
Övriga kostnader för ett geoenergisystem på Tranarpsbron, bland annat kostnaden för
anläggning av värmeslingor, har hämtats från litteraturstudier och intervjuer.
Möjligheten till halkfritt väglag på Tranarpsbron
Som utdata i CoupModel hämtades ett diagram som visar hur ofta temperaturen på
Tranarpsbrons yta skulle understiga noll grader om den värmdes upp. Diagrammet erhölls
som ett resultat vid modelleringen av energibehovet för Tranarpsbron.
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Broars energibehov för uppvärmning
En allmän presentation av vilka faktorer som påverkar energibehovet för en bro utgår från
litteraturstudier och en intervju.
Illustrationer av energiflöden på Tranarpsbron, i form av diagram, utgår ifrån utdata från
modelleringsprogrammet CoupModel.
Kostnad för halkbekämpning på Tranarpsbron
För att bestämma kostnaden för halkbekämpning och plogning på Tranarpsbron har
beräkningar gjorts utifrån intervjuer och driftentrepenörens egen statistik. Beräkningarna
redovisas under rubrik 4.4.2.
Resterande mål har uppfyllts genom litteraturstudier, intervjuer och eget resonemang.

4. Resultat och diskussion
I kapitel 4. Resultat och diskussion redovisas och diskuteras de frågeställningar som
presenterats under kapitlet 1.1 Syfte och Metod.

4.1 Om bron varit uppvärmd vid olyckstillfället
Tisdagen den 15 januari 2013 var det minusgrader, blåsigt, halt och tjockt med dimma på
Tranarpsbron. Klockan 11.02 samma dag får SOS Alarm in flera samtal om en stor
trafikolycka på Tranarpsbron med flera tunga fordon inblandade. (Carlin & Sjöström, 2013).
Enligt Trafikverkets väderdata för bron hade det snöat på förmiddagen fram till kl. 09.30.
Lufttemperaturen hade, under natten och förmiddagen, pendlat mellan -2 C till – 5 C för att
fram emot klockan 11.00, hastigt sjunka till –
C.
–
C.
Enligt Peab, ansvarig för vintervägunderhållet, hade bron halkbekämpats och plogats samma
dag enligt rekommendationer, fem gånger i vardera körriktning och med extra mycket salt på
grund av dimman (Canaki, 2014). Den sista halkbekämpningen skedde klockan 10.50, cirka
tio minuter innan olyckan (Canaki, 2014).
Roland Bengtsson (2014a), Kommissarie på trafikpolisen i Lund, är ledare för
förundersökningen av olyckan. Han berättar i en intervju att vid olyckstillfället var väglaget
mycket halt, trots att bron hade halkbekämpats bara några minuter tidigare. Orsaken till detta
var den plötsliga temperatursänkningen som ledde till blixthalka. Trafikolyckan på
norrgående körfält började med att en lastbil körde in på bron i 90 km/h, vilket är den högsta
tillåtna körhastigheten på bron, och kom i sladdning. Efterföljande lastbilar krockade in i den
som sladdat och därefter blev även personbilar och ambulansfordon inblandade i olyckan.
Enligt Roland Bengtsson hade lastbilschauffören som sladdade kört oaktsamt eftersom han
brutit mot Trafikförordningen kapitel 3, paragraf 14. Bestämmelsen stadgar att ett fordons
hastighet ska anpassas till vad trafiksäkerheten kräver och att hänsyn ska tas till bland annat
väg-, väderleks- och siktförhållanden (Regeringskansliet, 2014).
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Det som styrker att lastbilschauffören kört oaktsamt är att personbilar på bron kunde stanna
utan att få sladd (Bengtsson, 2014a). Roland Bengtsson tror att om lastbilschauffören hade
kört aktsamt hade olyckan inte inträffat.
Kort efter den första trafikolyckan i norrgående körfält inträffade även en i södergående
körfält. Enligt Roland Bengtsson (2014b), berodde detta på distraktion från olyckan på den
norrgående körbanan.
Hittills är detta den enda vinterrelaterade olyckan som har inträffat på Tranarpsbron (Canaki,
2014).
Anledningen till att det blev blixthalka på bron, endast tio minuter efter halkbekämpning, kan
bero på att det salt som spridits hade spätts ut med snön som legat kvar på vägbanan från
förmiddagen. Det kan ha lett till att frystemperaturen stigit och att brons vägyta snabbt
återfrusit redan vid – 3,7 C.
Blixthalkan som inträffade på bron hade förmodligen kunnat undvikas om Tranarpsbron varit
uppvärmd med ett geoenergisystem vid olyckstillfället. Då hade yttemperaturen förmodligen
legat på plusgrader långt innan olyckan inträffat. Lastbilen hade då inte fått sladd och olyckan
hade inte inträffat. Olyckan hade förmodligen inte heller inträffat om lastbilschauffören hade
kört aktsamt.

4.2 Reala och finansiella effekter av olyckan
Enligt polisens förundersökning var sammanlagt 84 fordon inblandade, av dessa var 40
lastbilar och resten personbilar samt räddningsfordon (Bengtsson, 2013b). Till följd av
olyckan på Tranarpsbron omkom en person och ett flertal skadades. Broräckena höll men blev
på vissa ställen kraftigt uttryckta (Carlin & Sjöström, 2013). Räddningsarbetet, person- ,
fordon- och broskadorna, samt utredningsarbetet, ledde till både reala och finansiella effekter.
Att redovisa kostnaderna för olyckan kräver mycket komplexa beräkningar, eftersom en
kostnad kan uppstå till följd av allt från ett missförstånd vid räddningsinsatsen till bestående
men hos en svårt skadad person. Utredningsarbetet pågår dessutom fortfarande, vilket gör det
svårt att i nuläget sätta en slutgiltig kostnad för olyckan, till det kommer svårigheten i att veta
var kostnaderna fördelas då några av de inblandade fordonen var utländska.
En fullständig kostnadsredovisning på olyckan kommer alltså inte att göras i detta avsnitt,
utan det som kommer att presenteras är följande:





Kostnaderna för Tranarpsolyckan baserat på generella kostnader vid trafikolyckor.
Trafikverkets kostnader för Tranarpsolyckan.
Utbetalningar från berörda försäkringsbolag.
Kostnaderna för Tranarpsolyckan baserat på Trygg-Hansas utbetalningar.
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Kostnaderna för Tranarpsolyckan baserat på generella kostnader vid trafikolyckor
Arbetsgruppen för Samhällsekonomiska Kalkyler och Analyser (ASEK) är den
myndighetsgrupp som, på uppdrag av Trafikverket, ansvarar för att utveckla principer för
samhällsekonomisk analys och de kalkylvärden som ska tillämpas i transportsektorns
samhällsekonomiska analyser. Kommande sammanställning baseras på kostnader och
värderingar som tagits fram av ASEK i rapporten: Samhällsekonomiska principer och
kalkylvärden för transportsektorn: ASEK 5 (2012). I rapporten har det sammanställts vilka
genomsnittliga kostnader som trafikolyckor leder till beroende på grad av personskada och
om det har lett till dödsfall. Det har också sammanställts hur personskador och dödsfall
värderas i monetära termer. Resultatet presenteras i Tabell 4.1.
Tabell 4.1 Olycksvärden i MSEK per skadad eller dödad i trafiken i 2010-års pris. Materiella kostnader
inklusive generellt momspåslag. Lång sikt, cirka 40 år.

Dödsfall
Svårt skadad
Lindrigt skadad

Materiella
1,411
0,706
0,071

Riskvärdering
29, 920
4, 966
0,196

Totalt
31,331
5,672
0,267

Källa: (ASEK, 2012)

Svår skada definieras i tabellen ovan som en skada för vilken det krävs viss sluten vård,
medan lindrig skada definieras som en skada för vilken det räcker med öppen vård (ASEK,
2012).
Den genomsnittliga kostnaden per olycka består dels av en riskvärdering baserad på VSL, det
vill säga ”
statistiskt l ”
bestäms av den marginella betalningsviljan, och dels
av materiella kostnader (ASEK, 2012). Materiella kostnader innefattar kostnader för sjukvård,
förlorad nettoproduktion, skador på fordon, bro, vägar, skyltar, administrationskostnader,
kostnader för polisutredning och administrationer för försäkring bolag, räddningsarbete, med
mera (ASEK, 2012; Persson, 2014).
I samband med Tranarpsolyckan fördes lindrigt skadade, medelsvårt skadade och svårt
skadade till sjukhusen i Helsingborg, Ängelholm och Kristianstad. Den avlidne avled på
olycksplatsen och fördes inte till något utav sjukhusen. (Ivarsson, 2014). Enligt Birgitta
Jönsson (2014) tillhör medelsvårt skadade patienter generellt slutenvård. Medelsvårt skadade
och svårt skadade kommer därför i Tabell 4.2 att benämnas som svårt skadade:
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Tabell 4.2 Antal skadade och oskadade, som fördes till sjukhusen, samt avlidna i samband med olyckan på
Tranarpsbron.

Sjukhus
Helsingborgs lasarett
Ängelholms sjukhus
Centralsjukhuset i
Kristianstad

Lindrigt
skadade
3
8
4

15

Totalt

Svårt
skadade
8
1

9

Antal avlidna

1
1

Källa: Katastrofsamordnare Carina Dahl (2014), Birgitta Jönsson (2014), Jenny Jönsson (2014) , Carlin och
Sjöström (2013), samt Hans Ivarsson (2014)

Tabell 4.2 visar att 24 personer skadades och att en person avled. Det är däremot inte säkert
att dessa siffror visar antalet faktiskt skadade vid olyckstillfället, då några utav de skadade på
olycksplatsen kan ha valt att inte åka till sjukhusen. Det är också möjligt att patienter som
varit på ett av sjukhusen ena dagen och skickats hem, åkt till ett av de andra sjukhusen nästa
dag och registrerats som en ny patient. Det innebär en risk för dubbelräkning i
sammanställningen ovan som inte beaktas i denna rapport.
Sammanställning av Tabell 4.1 och 4.2 visas i Tabell 4.3.
Tabell 4.3 Det totala olycksvärdet i MSEK för olyckan på Tranarpsbron baserat på värden från ASEK (2012).

Antal
Dödsfall
Svårt skadad
Lindrigt skadad
Totalt

1
9
15

Totalt
materiella
1,411
6,354
1,065
8,83

Totalt
riskvärdering
29,920
44,694
2,94
77,554

Den totala materiella kostnaden som sammanställts i Tabell 4.3 kan betraktas som den lägsta
möjliga kostnaden till följd av olyckan på Tranarpsbron, då det som sammanställs i ASEK 5
(2012) är genomsnittliga kostnader för trafikolyckor. Kostnaderna i fallet med
Tranarpsolyckan är därför sannolikt mycket högre, eftersom olyckan var stor, med ett flertal
tunga fordon inblandade och innebar ett omfattande räddnings- och utredningsarbete (Carlin
& Sjöström, 2013). Detta resonemang styrks av Ulf Persson (2014), adjungerad professor i
hälsoekonomi vid Ekonomihögskolan på Lunds Universitet, som var med och skrev
rapporten, ASEK 5 (2012). I en intervju berättar han att kostnader för exempelvis
polisutredning, broreparation, administrationskostnader och räddningsarbete bör i viss mån
adderas till de materiella kostnaderna i fallet med olyckan på Tranarpsbron, med risk för
dubbelräkning.
Vidare bör sjukhuskostnaderna troligtvis också tilläggas de materiella kostnaderna då
Tranarpsolyckan ledde till en viss omorganisering på sjukhusen. Från Helsingborgs lasarett
fick 10 patienter överföras till Ängelholms och operationsverksamhet stoppades (Dahl, 2014).
Sjukhuskostnaderna till följd av olyckan har dock inte gått att specificera.
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Trafikverkets kostnader
Ida Nyborg (2014), Handläggare av skadeärenden på Trafikverket, är ansvarig för
Trafikverkets kostnader för Tranarpsolyckan. I en mejlkonversation skriver hon att
myndigheten har rätt till full ersättning för arbetskostnaden men endast rätt till 50% av
materialkostnaden. Trafikverket har också en självrisk som varierar från år till år. De totala
kostnaderna för bron blev 4,5 miljoner kronor. De kostnader som Trafikverket själva får stå
för och som inte faktureras till Trafikförsäkringsföreningen redovisas i Tabell 4.4.
Tabell 4.4 Trafikverkets kostnader, MSEK.

Åtgärder
Vid olyckstillfället
Trafikanordningar innan broreparation
Broreparation
Totalt

Kostnad
0,5
1, 5
Exakta summan är ännu ej klarlagd
>2

Källa: (Nyborg, 2014)

Utbetalningar från berörda försäkringsbolag
Enligt Gunnel Bångman (2014), ordförande i ASEK-gruppen och Samhällsekonom, är
utbetalningar från försäkringsbolag inte en real kostnad. Det beror dels på att utbetalningarna
inte är orsakade av en resursförbrukning hos bolaget och dels på att de finansiella effekterna
hos försäkringsbolaget är lika mycket negativa som positiva för den som tar emot betalningen.
Det blir alltså ingen nettokostnad för samhället.
En uppskattning av utbetalningarna från berörda försäkringsbolag presenteras i Tabell 4.5.
Om dessa betalningar läggs på de materiella kostnaderna i Tabell 4.3 finns det risk för
dubbelräkning eftersom utbetalningarna till stor del representerar den materiella
resursförbrukningen som blev till följd av Tranarpsolyckan.
Tabell 4.5 Uppskattning av utbetalningar från berörda försäkringsbolag för godsskador, fordonsskador och
personskador. Trafikförsäkringsföreningen ersätter brons reparationskostnader, MSEK.

Försäkringsbolag
Folksam
Länsförsäkringsgruppen
IF
Trygg-Hansa
Trafikförsäkringsföreningen
Totalt

Utbetalningar
0,15
2,1
1,55
6,34
< 2,5
< 12,64

Andel fordon
9,3% (7,8 fordon)
21,3 % (17,9 fordon)
15,4 % (13 fordon)
12% (10 fordon)
- (Bro)
58%

Källa: Almqvist (2014), Weiler (2014), Forsberg (2014) och Granander Granat (2014).

Utbetalningarna presenterade i Tabell 4.5 är för några av försäkringsbolagen inte slutgiltiga
och kan komma att ändras i framtiden.
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En grov uppskattning av Tranarpsolyckans totala kostnader baserat på Trygg-Hansas
utbetalningar
Liza Almqvist (2014) arbetar på Specialenheten för Motorskador på Trygg-Hansa och hon har
gjort en grov uppskattning av den totala kostnaden för olyckan. I enlighet med Tabell 4.5 står
Trygg-Hansa för 12% av alla inblandade fordon. Vad andelen motsvarar redovisas i Tabell
4.6.
Tabell 4.6. Trygg-Hansas exponering för olyckan på Tranarpsbron

Kategori
Lastbilar
Släpfordon till lastbilarna
Brandbilar
Taxibussar
Företagsägda bilar
Privatägda bilar
Svåra personskador
Godsskador

Antal
4
3
1
1
2
2
2
Ej redovisat i intervju

Källa: Almqvist, 2014.

Liza Almqvist har räknat upp Trygg-Hansas utgifter tillsammans med kostnaderna för bron
för att uppskatta kostnaden för 100% av skadorna. Resultatet blev enligt Tabell 4.7.
Tabell 4.7. De totala kostnaderna av Tranarpsolyckan baserat på Trygg-Hansas utgifter och den totala kostnaden
för bron, MSEK.

Kategori
Fordonsskador
Godsskador
Personskador
Bro
Totalt:

Kostnad
40,7
5,7
6,5
4,5
57,4

Källa: Almqvist (2014).

Liza Almqvist berättar att sammanställningen (Tabell 4.7) är osäker då Trygg-Hansas utgifter
kan komma att ändras. Tabellen tar inte heller hänsyn till hur svåra skador övriga
försäkringsbolag har, vilket kan variera mycket. Det finns även en svårighet i att närmare en
tredjedel av de inblandade fordonen var utländska, vilket gör det svårt att få in ett bättre
underlag för de totala kostnaderna. Med hänsyn till osäkerheterna uppskattas den totala
skadekostnaden för samtliga inblandade fordon och bron grovt ligga mellan 50-70 MSEK.
(Almqvist, 2014).

4.3 Broars energibehov för uppvärmning
För att förebygga framtida vinterrelaterade trafikolyckor på broar, som den på Tranarpsbron,
är uppvärmning av broar med hjälp av geoenergi ett förslag till åtgärd. För att ett sådant
uppvärmningssystem ska kunna dimensioneras optimalt, ur både sociala-, ekonomiska och
ekologiska perspektiv, bör det göras så att systemet är väl anpassat för den enskilda brons
energibehov. Det gör att inte för mycket eller för lite energi åtgår vid uppvärmning.
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I kommande avsnitt visas att energibehovet för en bro styrs av dess energibalans och termiska
egenskaper, av vindar, trafikaktivitet och nederbörd, samt förhållandet mellan luftens
temperatur, ytans temperatur och daggpunktstemperaturen. Vid samtal med företag,
entreprenörer och projektledare inom branschen för uppvärmning av vägar och broar, visar
det sig att uppvärmningssystem för dessa dimensioneras baserat på erfarenhet. Det kan leda
till att det inte går att förutsäga hur väl systemet kommer att fungera för det enskilda objektet.
Det kan också hända att systemet blir överdimensionerat och att mer energi åtgår än vad som
egentligen behövs.
Ett flertal reglersystem som används för vägar och broar i Sverige och internationellt har visat
sig styra uppvärmningen av broar utifrån mätningar av lufttemperatur och fukt på ytan, samt
ibland av yttemperatur. Bron på Sjukhusbacken i Umeå har som exempel ett reglersystem
som endast styrs av mätningar av lufttemperatur och fukt, se kapitel 2. Den uppvärmda bron i
Schweiz har ett reglersystem som endast styrs med hänsyn till lufttemperatur, se kapitel 2.
Reglersystemet Snowfree M1, som säljs i Sverige, reglerar tillförseln av värme utifrån
uppmätt yttemperatur och fukt (Tyco Thermal Controls Nordic AB, n.d.). Enligt författaren
räcker det inte att ta hänsyn till endast dessa faktorer. Motivering till detta kommer att ske
löpande under kommande rubriker.
Broars energibalans
Energibalansen för en yta, i detta fall en bro, beror på en mängd olika klimatfaktorer och
motsvaras av skillnaden mellan den infallande solstrålningen och den utgående
svartkroppsstrålningen. Svartkroppsstrålning är energi som avges från alla kroppar och beror
av kroppens temperatur och emissivitet. Ju högre temperaturen är desto mer energi avges.
(Jansson & Gustafsson, 2009).
Skillnaden mellan den infallande solstrålningen och den utgående svartkroppsstrålningen kan
beskrivas med Ekvation 2:
(2).
är latent värme som frigörs eller upptas vid fasomvandlingar under konstant tryck och
temperatur (Nationalencyklopedin, n.d.a). Den åtgår då snö och is smälter och frigörs då ånga
kondenserar och vatten fryser.
är den värme som transporteras till eller från en yta, i detta
fall brons yta, genom konduktion (Jansson & Gustafsson, 2009). Sensibelt värmeflöde, H, är
den värme som tar sig i uttryck som temperatur (Nationalencyklopedin, n.d.b). Storleken och
riktningen på det sensibla värmeflödet beror på temperaturgradienten mellan brons yta och
luften. Om luften är kallare än ytan avges värme från bron och är luften varmare än ytan
tillförs värme till bron. (Jansson, 2014). Alla termer kan uttryckas i Wm-2 (Jansson &
Gustafsson, 2009). Dessa energiflöden förekommer på samma sätt i mark (Jansson &
Gustafsson, 2009), förutom att de på en bro även förekommer på brons undersida, se Figur
4.1.
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Figur 4.1 En bros energiflöde, vindar omkring bron och en markytas energiflöden.

Som Figur 4.1 visar förekommer energiförluster både uppåt och nedåt från bron. För att
minimera energiförluster nedåt kan bron isoleras under värmeslingorna. Isolering med mycket
låg värmeledningsförmåga borde inte vara nödvändig om bron ligger relativt nära markytan.
Anledningen är att värmeförlusterna nedåt i bron då inte blir så stora, eftersom värmeflödena
från marken och bron kan kompensera varandra något, inte minst svartkroppsstrålningen som
endast beror på kropparnas temperaturer.
Figur 4.1 visar också att värmen som tillförs bron kommer från både luftens temperatur och
solstrålningen. Regleringen av värme som tillförs en uppvärmd bro bör därför helst bero av
brons yttemperatur och inte luftens temperatur.
Värmeförlusterna uppåt påverkar också energibehovet. Ju större temperaturskillnaden är
mellan luften och broytan (kallt i luften och varmt på bron) och ju starkare vindarna är desto
mer värme går förlorad och högre flöden i värmeslingorna krävs. Vindar är särskilt
problematiska när det gäller att hålla en bro uppvärmd, samt isfri. Detta motiveras längre
fram.
Figur 4.2 visar en bros energiflöden när det tillförs värme från värmeslingor. Bron har en
isoleringsskiva under slingorna.
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Figur 4.2 En uppvärmd bros energiflöden, vindar omkring bron och en markytas energiflöden.

I slingorna flödar värme i en värmebärarvätska. Eftersom värmen flödar i form av ett
massflöde, kallas det för att det sker genom konvektion (Jansson & Gustafsson, 2009).
Då en isoleringsskiva lagts under värmeslingorna i Figur 4.2 bör således värmeflödet, ,
dominera uppåt. , och svartkroppsstrålningen fortsätter att flöda under bron men
påverkar uppvärmningen av bron mycket lite. Vindarna under bron påverkar knappt heller
uppvärmningssystemet och likaså gör markens energiflöden. Däremot bör energiflödet, på
brons ovansida öka uppåt när bron är uppvärmd eftersom temperaturskillnaden mellan luften
och bron ökar. Detsamma bör svartkroppsstrålningen göra eftersom brons temperatur höjs.
Energiförlusterna från bron blir således högre på ovansidan när den är uppvärmd och isolerad.
Broars termiska egenskaper
Från värmeslingorna till brons yta leds värmen
i Figur 4.2 olika effektivt beroende på hur
långt ner värmeslingorna är monterade och i vilket material som värmen från dessa flödar.
Abbasi (2013) visar, genom modellering, att ju längre ner under en vägyta slingorna placeras
desto mer energi krävs för att värma ytan. Abbasi visar också att när energitillförseln från
värmeslingorna är låg händer det att systemet klarar att smälta is sämre med ökad
värmeledningsförmåga [W m-1 °C-1] i vägen. Vägen hade vid modelleringstillfället ingen
isoleringsskiva under slingorna (Abbasi, 2014). Anledningen till att systemet blev mindre
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effektivt kan bero på att för lite av den låga värmetillförseln nådde ytan eftersom värmen från
värmeslingorna snabbt leddes bort åt olika håll.
Brons förmåga att leda värme är inte det enda som beskriver dess termiska egenskaper. Det
handlar också om dess förmåga att lagra värme, det vill säga hur mycket värme som behöver
tillföras för att brodäcket ska nå en viss temperatur och hur stora energiförlusterna måste vara
för att temperaturen ska sjunka en eller flera grader. Denna termiska egenskap finns i alla
material och kallas för värmekapacitet [J m-3 °C-1] (Jansson & Gustafsson, 2009).
En kombination av värmeledningsförmågan och värmekapaciteten är nödvändigt för att visa
brons förmåga att smälta is och snö. Tas kvoten av värmeledningsförmågan och
värmekapaciteten fås brodäckets termiska diffusivitet [m2s-1], det vill säga hur snabbt en
temperaturförändring utbreder sig i ett material, se Ekvation 3 (Jansson & Gustafsson, 2009).
(3)
är värmeledningsförmågan [W m-1 °C-1] och

är värmekapaciteten [J m3 °C-1].

Den termiska diffusiviteten är viktig att ta hänsyn till i syfte att bestämma hur långt i förväg
bron behöver värmas för att motstå en temperatursänkning
Vad temperaturen till slut blir på en viss nivå i bron är proportionellt mot
temperaturgradientens förändring med djupet. Med hjälp av den termiska diffusiviteten,
denna proportionalitet beskrivas som en differentialekvation, se Ekvation 4 (Jansson &
Gustafsson, 2009).

kan

(4)
är temperaturförändringen [°C] undet ett visst tidsintervall,
när temperaturgradientens förändring med djupet,

[s], på ett visst djup, z [m],

, är proportionellt mot den termiska

diffusiviteten, D.
Denna proportionalitet är viktig i syfte att exempelvis veta vilken temperatur som kan nås på
en bros yta, eller en annan nivå, efter en viss tid. Den är också viktig för att bestämma hur
temperaturen sprider sig nedåt bron i form av värmeförluster.
En brobanas termiska egenskaper beror bland annat på dess vattenhalt, porositet och
mineralsammansättning. Låg porositet innebär att värme leds väl och om porerna dessutom är
fyllda med vatten leds värme ännu bättre. Om brobanan i stället har en hög porositet och hög
vattenhalt lagras värme väl. (Sundberg, 1991). Vattenhalten i bron har störst betydelse för
värmelagringen medan porositeten och mineralsammansättningen har störst betydelse för
värmeledningen (Jansson & Gustafsson, 2009). En avvägning av en brobanas porositet,
mineralsammansättning och möjlig vattenhalt bör därför göras för att effektivisera
energiåtgången vid uppvärmning och eventuell energitillförsel från brons yta för
energilagring.
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Trafikaktivitet
Trafikaktiviteten på en bro påverkar också dess energibehov. Om det råder mycket aktivitet
tillförs bron värme från fordonens motorer och hjulens mekaniska rörelse kan vid låga
temperaturer göra att snö skjuts undan (Minsk, 1999; Riehm & Nordin, 2012). Detta leder till
att det blir mindre is och snö för uppvärmningssystemet att smälta, vilket bör leda till att
energibehovet på de broar där det råder hög aktivitet blir något lägre än på broar med låg
aktivitet.
Vindar
Som tidigare nämnts är kraftiga vindar problematiska när det gäller att hålla en bro uppvärmd
och isfri. Om lufttemperaturen är 0 °C och det blåser 10 m/s kan en yta ha temperaturen -7 °C
(SMHI, 2010). Detta innebär återigen att reglersystem bör mäta yttemperaturen och inte bara
lufttemperaturen när värmeflödet i slingornas regleras. Systemet bör också ta hänsyn till
vindstyrkan eftersom starka vindar kyler ner bron snabbt. Det innebär att vid mycket blåsigt
väder bör reglersystemet öka flödet i värmeslingorna så att bron inte hinner kylas ner på grund
av starka vindar.
Vind ökar också sannolikheten att torr och fuktig luft omblandas och att fuktig luft når
broytan och bildar frost (Riehm & Nordin, 2012). Konsekvensen av kyliga och fuktiga vindar
kan delvis reduceras genom att montera brons kantbalkar högt och använda räcken med
exempelvis heltäckande plast. Det gör att blåsten delvis avskärmas.
Förhållandet mellan luftens temperatur, ytans temperatur och daggpunktstemperaturen
(daggpunkten)
Lufttemperatur, yttemperatur, och daggpunkt är tre parametrar som till stor del styr om frost
bildas på brobanan eller inte. Daggpunkten är den temperatur till vilken fuktig luft måste
avkylas, utan ändring av lufttryck och vattenånga, för att ångan i luften ska kondensera
(Nationalencyklopedin, n.d.c). Figur 4.3 visar hur de tre parametrarna samspelar och påverkar
väglaget.
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Figur 4.3 Olika situationer då avdunstning, kondensation och sublimation sker på broytan. Baserat på: (Bogren,
m.fl., 1999)

Figur 4.3.A visar att när broytans temperatur är högre än daggpunkten medför det att vattnet
som finns på ytan avdunstar. Figur 4.3.B visar att när ytans temperatur är under luftens
daggpunkt men över noll grader fälls vatten från luften ut på brobanan i form av dagg. I Figur
4.3.C visas att när ytans temperatur är under luftens daggpunktstemperatur och under noll
grader fälls ångan från luften ut på brobanan i form av rimfrost. Det sker genom sublimation,
som är en fasövergång direkt från gasfas till fast fas, det vill säga från ånga till is, och beror av
daggpunkt och temperatur (Nationalencyklopedin, n.d.d), i detta fall daggpunkt och
yttemperaturen. I Figur 4.3.D syns en relativt stor skillnad mellan luftens temperatur och
broytans temperatur. Ju större temperaturskillnaden är desto kraftigare rimfrost bildas
(Ljungberg, 2001).
Om vägtemperaturen är under noll grader och under daggpunkten kan det bildas frost på
broytan även om lufttemperaturen är över noll grader (se Figur 4.3.D). Vid ett sådant fenomen
är det sannolikt att ett reglersystem, som bara mäter lufttemperatur och fukt, inte sätts igång
fastän det skulle behövas. Detta motiverar till att reglersystem bör ta hänsyn till både
yttemperaturen och luftens daggpunktstemperatur vid reglering av värmeflödet i slingorna.
Ibland är det inte alltid nödvändigt att värmen slås på trots att lufttemperaturen och
yttemperaturen är under noll grader. Figur 4.3.A visar att även om både luft- och
yttemperaturen är under noll grader bildas ingen frost på vägytan eftersom daggpunkten inte
understigits. Det kan dock vara bra att vara på den säkra sidan och ändå låta bron värmas,
trots att mer energi åtgår då.
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4.3.1 Uppvärmning av Tranarpsbron

I detta avsnitt illustreras och diskuteras hur temperaturfördelningen och värmeflöden skulle
kunna se ut i praktiken i Tranarpsbron. Då modelleringsprogrammet CoupModel har använts
för att visa detta redovisas först vilken indata som har använts och vilka parametrar som inte
har tagits i beaktan vid modelleringen.
Indata till CoupModel har varit klimatdata för lufttemperatur [°C], yttemperatur [°C],
daggpunktstemperatur [°C], luftfuktighet [%], nederbördsmängd [mm/h], medelvindhastighet
[m/s] och solstrålning [W/m2], under åren 2009, 2010 och 2011, (se kapitel 3. Metod).
Klimatdatan är uppmätt en gång i timmen.
Annan indata redovisas i Tabell 4.8.
Tabell 4.8. Indata som har använts till CoupModel

Kategori
Brons
värmeledningsförmåga
Värmeslingornas avstånd
till broytan

Enhet
Wm-1°C-1

Värde
1

Kommentar

m

-0,05

Modelleringsprogrammet
använder
avståndsskillnaden
-0,06

Temperaturgivarens
avstånd till ytan
Maximala uteffekt

m
J m-2 dag-1

3 * 107

Brons porositet
Albedo vid torrt väglag
Albedo vid blött väglag
Lufttemperatur (medel)
Regleringsvillkor

%
%
%
°C
°C

5
10
7
7
Se kommentar

-0,02
Motsvarar cirka 347
Wm-2

Uppvärmningssystemet
sätts igång när den
uppmätta yttemperaturen
på djupet 0 till -0,02 m
mäter 0 °C och stängs av
då temperaturen uppnått
+ 3°C

Förutom den indata som visas i Tabell 4.8 finns en mängd annan data som programmet har
tagit hänsyn till vid modelleringen. Denna data var redan förinställd i programmet och är
mycket omfattande. Utrymme för presentation av alla parametrar saknas därför i denna
rapport.
Vid modelleringen togs ingen hänsyn till:





Eventuell trafik på bron
Klimatdata för brons yttemperatur (yttemperaturen modelleras i CoupModel)
Saltmängd på bron
Snöackumulation
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Värmepump
Isolering i bron

Molnbildning, köldeffekt från vind, yttemperatur, variation av brons termiska egenskaper med
hänsyn till vattenhalt, med mera, är sådant som programmet beräknar utifrån indata.
Maximal effekt på uppvärmningssystemet valdes till cirka 350 Wm-2 baserat på
rekommendationer från Pentairs produktchef, Micael Karlsson (2014). Han rekommenderar
300 Wm-2 som ett riktvärde för maximalt effektbehov för is- och snösmältning på en isolerad
bro i södra Sverige. Rekommendationens giltighet stärks av att bron i Umeå (se kapitel 2) har
en maxeffekt på 350 Wm-2 med samma villkor. Då ingen isolering används vid modelleringen
av energibehovet för Tranarpsbron torde det vara rimligt att lägga maxeffekten något högre än
300 Wm-2. Samtidigt bör energiförlusterna nedåt bron inte vara så höga, trots utebliven
isolering (se tidigare avsnitt, Broars energibalans och kommande avsnitt,
Temperaturfördelning och energiflöden). Den maximala effekten för systemet valdes därför
till cirka 350 Wm-2.
Avståndet från värmeslingorna till brons yta valdes till - 0,05 m då det är ett minsta avstånd
som används i praktiken (Spitler & Chiasson, n.d.)
Temperaturfördelning och energiflöden
Med hjälp av CoupModel går det att visa hur temperaturfördelningen, samt storleken och
riktningen av värmeflöden kan se ut i en bro. Figur 4.4 visar hur temperaturfördelningen hade
kunnat sett ut i Tranarpsbron utifrån klimatdata från år 2009 och utan isolering.

Figur4.4 Temperaturer vid olika djup och tidpunkter i en bro, utifrån klimatdata för Tranarpsbron, januari 2009.
Enligt modellering med CoupModel.
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Figur 4.4 visar att temperaturen är som högst i närheten av värmeslingorna när värmesystemet
är påslaget. Temperaturen minskar både uppåt och nedåt i bron. Uppåt i bron sjunker
temperaturen relativt tidigt då värmen från slingorna möts av kyla från brons yta.
Temperaturen nedåt visar sig också sjunka relativt snabbt. Anledningen till detta kan bero på
att temperaturgradienten nedåt inte är särskilt stor, det vill säga att det inte finns stora
temperaturskillnader att utjämna. Detta skulle kunna motivera att värmeförlusterna nedåt i
bron inte blir så stora trots utebliven isolering.
I början av januari månad, syns det att det är särskilt kallt i bron. Anledningen till det är att det
är den första januari klockan 01:00 som uppvärmningssystemet startar. Därefter ökar
temperaturen nedåt i takt med att värmeslingorna värmer bron.
Figur 4.5 visar både storlek och riktning av konduktiva värmeflöden i en bro. Negativa
värmeflöden har riktningen uppåt mot brons yta och positiva värmeflöden har riktning nedåt i
bron. Där de negativa värmeflödena skiljs från de positiva är värmeslingorna placerade,
förutsatt att uppvärmningssystemet är påslaget.

Figur 4.5 Värmeflöden och dess riktningar i en uppvärmd bro vid olika djup och tidpunkter, utifrån klimatdata från
Tranarpsbron år 2009. Enligt modellering med CoupModel.
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4.4 Lönsamheten i att värma Tranarpsbron
Under denna rubrik redogörs först för vilken kostnad som kan uppkomma vid installation av
ett geoenergisystem på Tranarpsbron och hur effektivt ett sådant system skulle kunna vara för
att motverka halka. Därefter presenteras vilka kostnader som kan tänkas besparas vid
uppvärmning av bron.
4.4.1 Kostnaden för ett geoenergisystem för Tranarapsbron och möjligheten till halkfritt
väglag

Energibehovet och möjligheten till energilagring styr till stor del vad kostnaden blir för ett
geoenergisystem för en bro. Geologin i området spelar också roll då det påverkar hur effektivt
energi kan överföras från marken till systemet och hur mycket energi som kan lagras i marken
under varmare perioder. Storleken på borrhålslagret styr hur stora energiförlusterna blir i
marken vid värmelagring, ju större lager desto mindre relativa energiförluster
Energibehovet för Tranarpsbron har modellerats fram med hjälp av CoupModel. Den metod
och indata som har använts, samt de faktorer som programmet inte har tagit hänsyn till är de
som presenterats i kapitel 3. Metod och kapitel 4.3.1 Uppvärmning av Tranarpsbron.
En sammanställning av energibehovet för Tranarpsbron visas i Figur 4.6. I figuren har de
månader med högst energibehov, enligt utdata från CoupModel, sammanställts för att
representera energibehovet för bron per år. Energibehovet representerar den energi som krävs
för att den uppmätta yttemperaturen inte ska understiga noll och för att den ska hållas mellan
0 °C till + 3 °C, se Tabell 4.8.

Figur 4.6 Sammanställning av det maximala energibehovet per månad för Tranarpsbron under ett år, enligt
modellering med CoupModel.
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Resultatet av energibehovet visar att ingen uppvärmning behövs från och med månaderna
april till och med september och att relativt lite energi krävs under oktober (4 MWh). I en
jämförelse mellan den verkliga yttemperaturen på djupet 0 m, som redovisas i klimatdata för
Tranarpsbron, och motsvarande yttemperatur som har modellerats i CoupModel när
uppvärmningssytemet har varit avstängt en längre tid, visar det sig att dessa inte
överensstämmer. Ibland visar CoupModel nämligen en högre yttemperatur än klimatdatan.
Detta påverkar den yttemperatur (på djupet 0 till -0,02 m), som programmet ska reglera
uppvärmningen efter, då den temperaturen inte heller blir lika kall som den skulle ha blivit i
verkligheten. Anledningen till detta är antagligen modelleringsfel - att CoupModel inte har
kunnat modellera fram den exakta yttemperaturen för bron.
I modellen transporteras energi direkt till en yta och värmer den med en gång. Modellen tar
alltså inte hänsyn till att värme flödar i värmeslingorna från ena änden av bron till den andra,
eller över delar av bron. Flödet igenom bron är viktigt att beakta vid modellering så att
tillräckligt med energi tillförs systemet. Med tillräcklig energi kan flödet i bron nå den
hastighet som behövs för att lägsta möjliga värmeenergi ska tappas på vägen. Om CoupModel
hade beaktat detta hade förmodligen energiåtgången i systemet varit högre.
Den energi som tillförs systemet har, enligt modellering med CoupModel, inte visat sig vara
tillräckligt effektiv för att motverka halka. Den uppmätta temperaturen som mäts på 0 till –
0,02 m djup hålls visserligen till stor del över noll grader. Den når minusgrader endast vid
enstaka tillfällen, förmodligen då vädret är särskilt kylande och modellen inte hinner motstå
minusgrader tillräckligt snabbt. Yttemperaturen, på djupet 0 m, understiger däremot noll
grader relativt ofta, trots uppvärmning se Figur 4.7 hämtad från CoupModel.

.

Figur 4.7 Temperaturvariationer på djupet 0 m på en uppvärmd bro utifrån klimatdata för Tranarpsbron år 2009, enligt modellering
med CoupModel.
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Anledningen till att yttemperaturen understiger noll grader så ofta som Figur 4.7 visar, beror
förmodligen på att temperaturgivaren i modelleringsprogrammet inte är placerad precis under
ytan, utan på djupen 0 till - 0,02 m. Den uppmätta temperaturen är därför ofta högre än
temperaturen på brons yta och det gör att uppvärmningssystemet inte aktiveras så fort
yttemperaturen (0 m) understiger noll grader.
Ett avståndsintervall från ytan ner i bron för temperaturmätning var nödvändigt att göra för att
modelleringen skulle fungera, dock borde intervallet ha varit något mindre så att den
uppmätta temperaturen motsvarade yttemperaturen bättre. Antalet frystillfällen på ytan hade
då minimerats och mer energi hade gått åt.
För att ytterligare minimera antalet frystillfällen skulle uppvärmningssystemet kunna
aktiveras innan den uppmätta temperaturen nått 0°C. Vid extrema väderförhållanden skulle
bron dessutom kunna värmas till mer än 3 °C. För att motverka all form av isbildning och
snöackumulation på en bro i södra Sverige rekommenderas det att en bros yta ska kunna
värmas till 6 °C (Nordensol, 2014)
Med hänsyn till styckena ovan är förmodligen energibehovet presenterat i Figur 4.6
underskattat. Trots detta bör resultatet ändå kunna ses som en relativt bra uppskattning av
energibehovet för Tranarpsbron, eftersom CoupModel tar hänsyn till många
verklighetsbaserade fenomen, såsom energibalanser, köldeffekter och trögheter i
temperaturförändringar i bron.
Hur underskattat resultatet är går dock inte att säga, då det inte har varit möjligt att utreda
detta i denna rapport. Vad som däremot ger en överskattning av energibehovet är att villkoren
för regleringssystemet endast tar hänsyn till den uppmätta yttemperaturen. Det innebär att
systemet inte aktiveras endast då uppvärmning behövs, det vill säga då yttemperaturen
understiger daggpunktstemperaturen och risk för frosthalka uppkommer eller då det snöar och
snöackumulation kan inträffa.
Mängden energi som kan lagras genom, bland annat, solvärme på brons yta har framtagits
enligt beskrivningarna i Kapitel 3. Metoder. Sammanställningen för detta redovisas i Figur
4.8.
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Figur 4.8 Sammanställning av minsta möjliga energi tillgänglig för lagring av solvärme från Tranarpsbrons.

Antagandet som har gjorts är att den värme som finns i slingorna motsvarar
medeltemperaturen av brons yta varje månad och när yttemperaturen överstiger detta värde
kan energi lagras. Det gör att möjligheten till energilagring vissa månader förmodligen
överskattats och andra månader underskattats.
Under april månad är förmodligen vätskan i värmeslingorna relativt kall när den når bron,
eftersom marken har kylts ner till följd av uppvärmning av bron under vintern. Ju större
skillnaden är mellan vätskans temperatur och yttemperaturen desto mer energi går att lagra.
Att anta att värmen i slingorna i snitt är medeltemperaturen av brons yta under april är
förmodligen ett för högt värde och ger således en underskattning av värmelagringsförmågan.
Det motsatta gäller däremot under september månad då marken värmts upp under lång tid. Då
har vätskan i slingorna förmodligen en högre snittemperatur än ytans medeltemperatur när
den når bron och möjligheten till värmelagring har då förmodligen underskattats istället.
Hur väl värdena för energilagring stämmer är svårt att estimera då den faktiska temperaturen i
värmeslingorna och marken under lagringssäsongen inte har kunnat utredas i denna rapport.
Temperaturen varierar dessutom hos transportmediet i varje ögonblick då det passerar bron.
Därutöver kan ett medelvärde på temperaturen slå fel då extrema temperaturer kan inverka
avsevärt på medeltemperaturen.
Det totala energibehovet är, enligt Figur 4.6, 4,014 GWh/år och den totala energin tillgänglig
för lagring är, enligt Figur 4.8, 3,03 GWh/år. Det innebär att mer energi än den som årligen
lagras kommer att tas ut ur marken. Denna effekt förstärks då energiförluster i marken
dessutom tillkommer. Det kommer att leda till att temperaturen i marken, totalt sett, sjunker
för varje år och att temperaturen i värmebärarvätskan blir för låg för att kunna värma
Tranarpsbron. En möjlig åtgärd för denna värmeförlust är att lagra extra värme från Rönneån
under Tranarpsbron. Värmelagringen från ån sker då under månaderna juni, juli, augusti och
september, då vattnets temperatur ligger omkring 20 °C. Under denna period kan 1 GWh
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förmodligen utvinnas från ån men hjälp av värmeväxlare och cirkulationspumpar. Det ger den
totala energin för lagring, 4,03 GW/år, vilket är något större än den energi som behövs för
uppvärmning. Hur väl denna åtgärd fungerar för borrhålslagret visas i Figur 4.9, längre fram.
För att komma fram till kostnaden för ett geoenergisystem på Tranarpsbron har
dimensioneringsprogrammet EED 3 använts. Indata till det visas i Tabell 4.9.
Tabell 4.9 Indata som har använts till dimensioneringsprogrammet EED 3

Kategori
Baslast

Enhet
MWh/månad

Aktivt borrhålsdjup

m

Värde
Energibehov,
energilagring
Se kommentar

Typ av borrhål
Typ av U-rör
Avstånd mellan borrhål
Värmefaktor på systemet
Köldfaktor på systemet
Värmeledningsförmåga
värmeslingor

m
W m-1°C-1

Dubbelt U-rör
PE DN32 PN6
6
0,420

Värmeledningsförmåga
fyllning

W m-1°C-1

1,5

Sammanlagd kostnad för
borrning och kollektorer i
borrhålen, exkl. moms.
Kostnad stålfoderrör

kr/m

Etanolblandning
25%
230

kr/m

800

Värmeledningsförmåga
(mark)
Värmekapacitet (mark)
Markytans temperatur

W m-1°C-1

1,993

MJ m-3°C-1
°C

2,376
8

Geotermisk värmeflöde

W m-2

0,06

Maximal landarea

m2

1 500 x 500

Värmebärarvätska

Kommentar
Beräknat
Minsta möjliga
dimensioneras i
EED 3. Djupet ska
dock vara omkring
200 m
Rekommenderat
Rekommenderat
Rekommenderat
Ingen värmepump
Ingen kylning
Värden finns i EED
3 för olika typer av
värmeslingor
Värden finns i EED
3. Effektiv
värmeledning i
grundvattnet till
följd av
egenkonvektion
Rekommenderat
Rekommenderat
Rekommenderat.
Stålfoderrör ska i
varje borrhål föras
ner genom hela
jordlagret, samt 2 m
ner i underliggande
berg (SGU 2008).
Beräknat
Beräknat
Värden finns i EED
3 för Skåne län.
Värden finns i EED
3 för Skåne län.
Uppmätt från
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geologiska kartor
Lägsta tillåtna temperatur
i värmebärarvätskan

°C

+5

Högst tillåtna temperatur i
värmebärarvätskan

°C

+ 40

Broytan ska kunna
värmas till + 3°C.
Då måste värmen i
vätskan vara högre.
Rekommenderat.
Högre temperaturer
än 40 °C kan göra
rören i borrhålen
mjuka.

Källa: rekommenderade värden är givna av Signhild Gehlin (2014)

Beräknade siffror redovisade i Tabell 4.9.
Nedan följder en bakgrund till beräkningen av markens värmeledningsförmåga och
värmekapacitet i området för borrhålslagret (se Figur 3.2). Borrhålslagrets area är bestämd
utifrån observationer av jordartskartan från SGUs kartgenerator.
I Tabell 4.10 visas uppgifter om jordarternas värmeledningsförmåga, värmekapacitet och
andel i området. De termiska egenskaperna är för lera, finsand, ler-silt och sorterad morän (se
fetstilt i Tabell 4.10) och är de jordarter som värdet av jordens termiska egenskaper baseras
på. Tabell 4.11 visas motsvarande för områdets bergart.
Tabell 4.10 Jordarter, andelar jordartstyper och deras termiska egenskaper

Jordart

Andel [%]

Glaciallera
Postglacial finsand
Älvsediment, ler-silt
Isälvsediment (antas
vara sorterad morän)

55
30
10
5

Värmeledningsförmåga [W m-1
°C-1]
1,25
2,5
1,1
2,5

Värmekapacitet [kWh m-3°C1
]
0,825
0,64
0,825
0,60

Källa: observation av jordartskartor (SGU) och (Sundberg, 1991)

Jordens värmeledningsförmåga i medel:
W m-1°C-1

Jordens värmekapacitet i medel:
kWh m-3°C-1
MJ m-3°C-1

28

Carolina Togård
Tabell 4.11 Bergart, andel bergart och dess termiska egenskaper.

Bergart

Andel [%]

Lerskiffer

100

Värmeledningsförmåga Värmekapacitet [MJ
[W m-1 °C-1]
m-3°C-1]
2,1
2,376

Källa: observation av bergartskartor (SGU, n.d.) och (Norell, 1993). Viktigt! Lerskiffer är den dominerande
bergarten i området men inte den enda.

Enligt jordartskarta från SGUs kartgenerator kan jorddjupet i området vara mer än 50 m och
eftersom det aktiva borrhålslagret är omkring 200 m ger det 25% jord och 75% berg.
Markens värmeledningsförmåga på djupet 200 m blir i medel således:
Wm-1°C-1
Eftersom jordens värmekapacitet och bergets värmekapacitet är relativt lika och berget är av
störst andel i borrhålet (75%), används bergartens, lerskifferns, värmekapacitet för hela
marken, cirka 2,376 MJ m-3°C-1.
Kostnad
Antagandet har gjorts att jorddjupet i området är 50 m och att grundvattennivån ligger 5 m
under markytan. Anledningen till att grundvattennivån antas ligga på 5 m djup är för att
jordlagret till största delen består av lerjordar där grundvattennivån vanligtvis ligger mycket
nära markytan.
Utifrån dimensioneringen i EED 3 och den utdata som blev till följd av detta skulle ett
borrhålslager för Tranarpsbron kosta cirka, 37 miljoner kr, exklusive moms. Priset gäller
kostnaden för stålfoderrör (52 m per borrhål, alltså 2 m ner i berget), kollektorer,
värmeslingor och borrning (255 m per borrhål), för 368 stycken borrhål med avstånden 6 m
och med ett borrhålsdjup på totalt 255 m vardera (aktivt borrhålsdjup, 250 m enligt EED 3).
Se Tabell 4.9 för prislista.
För uppvärmningssystemet på Tranarpsbron tillkommer även kostnaden för projektering och
placering av värmeslingorna i bron, vilket redovisas längre fram. Dessutom tillkommer
kostnaden för värmeväxlare och cirkulationspumpar - ett kostnadstillskott som inte redovisas i
denna rapport.
Figur 4.9 visar temperaturvariationen i värmebärarvätskan i borrhålslagret under en 25-års
period, utifrån dimensioneringen som hämtats från EED 3. Den visar att den lägsta tillåtna
temperaturen i vätskan (+5 °C) inte understigs och att det efter fem år inte finns en årlig trend
i vare sig ökande eller sjunkande temperatur i värmebärarvätskan och borrhålslagret.
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Figur 4.9 De högsta och lägsta temperaturerna som uppnås i borrhålslagret under de första 25 åren, enligt
dimensionering i EED3.

Kostnaden för att lägga värmeslingor i broar är 160 kr/m2, exklusive moms. Denna kostnad
innefattar den för materialet, projekteringen och placeringen. (Nordensol, 2014). För
Tranarpsbron, som har en yta på 11 704 m2 (BaTMan, n.d.a) ger det en totalkostnad på cirka
1,9 miljoner kronor, exkl. moms.
I teorin skulle ett byte av värmeslingorna förmodligen behöva göras någon gång under brons
livslängd, då de har en livstidsgaranti på omkring 50 år (Lindström, 2014; Nordensol, 2014). I
verkligheten kommer slingorna dock aldrig att hinna nå den åldern eftersom de sannolikt byts
ut långt tidigare i samband med brounderhåll (se kapitel 4.4.3).
Enligt Niclas Malm (2014), projektledare för brounderhåll i Skåne och Halland, måste
kantbalkar på broar visas minst 80 mm ovanför brons beläggning
,2 m (Malm, 2014). Om värmeslingor med 10 mm i diameter läggs
i Tranarpsbron kommer förmodligen alla kantbalkar behöva gjutas på. Enligt Niclas Malm
(2014) skulle det kosta omkring 4000 kr/m, exklusive moms, att gjuta på kantbalkarna på
Tranarpsbron. Räckena skulle också förmodligen behöva bytas och det skulle ge en kostnad
på cirka 2 000 kr/m, exklusive moms (Trafikverket, 2013).
För Tranarpsbron, som är totalt 1045 m lång (båda körriktningarna) (BaTMan, n.d.a) och har
både räcken och kantbalkar på båda sidor om varje körbana, skulle pågjutning av kantbalkar
och byte av räcken totalt kosta:
miljoner kr, exklusive moms
Sammanlagt skulle kostnaden för installation av geoenergisystem på Tranarpsbron bli
omkring:
miljoner kr, exklusive moms
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4.4.2 Kostnaden för vinterunderhåll på Tranarpsbron

Då ett geoenergisystem på Tranarpsbron skulle leda till att frost och snöackumulation på
brobanan blev mera sällsynt, skulle kostnaden för halkbekämpning och plogning på bron
minska. Nedan presenteras kostnaden för vägvinterunderhåll på Tranarpsbron under ett år.
Peab är driftentrepenören som har hand om driftområdet Bjäre-Åsbo där Tranarpsbron ligger.
I Tabell 4.12 presenteras vilken data som har använts vid beräkning av kostnaden för
vinterunderhåll under perioden oktober 2012 till och med mars 2013 på Tranarpsbron.
Sammanställningen i tabellen utgår utifrån driftentrepenörens egen statistik (Elversson, 2014),
intervju med AnnCatrin Elversson (2014), arbetsledare i driftområde Bjäre-Åsbo, och mått på
Tranarpsbron från BaTMan (n.d.a).
Tabell 4.12 Data som använts vid beräkning för kostnad av vinterunderhåll för perioden oktober 2012 till och
med mars 2013 på Tranarpsbron. Alla kostnader är exklusive moms.

Åtgärd

Kostnad
fast salt

Förebyggande
halkbekämpning
Plogning

0,600
kr/kg
0,600
kr/kg

Kostnad
saltlake

Kostnad per
km

(23 –vol%
salt och
resten
vatten)

(Driftområd
e Ljungby)

190 kr/
m3
190 kr/
m3

48,51 kr/km
97 kr/km

Mängd
fast salt
som
används

Mängd
saltlake
som
används

Antal omgångar
(båda
körriktningarna)

0.003 kg/
m2
0.005 kg/
m2

0.010 kg/
m2
0.005 kg/
m2

86
113

Källa: Elversson (2014) och BaTMan (n.d.a).

Antalet gånger som Tranarpsbron har halkbekämpats och plogats under perioden utgår ifrån
antalet timmar som driftområdet Bjäre-Åsbo har plogats och halkbekämpats, samt utifrån hur
många plog- och saltbilar som har varit i drift på området.
För beräkning av kostnaden för halkbekämpning och plogning har även följande data hämtats:



Brons längd (två körriktningar), sammanlagt 1,045 km
Brons köryta, totalt 11 704 m2

Den totala kostnaden för förbrukad fast salt och saltlake baseras på viktenheten kilogram.
Kostnaden för saltlake är som tabellen visar i enheten kr/m3. För att bestämma hur många
kilogram som en kubikmeter saltlake motsvarar antogs det att saltlaken består av 23%
hushållssalt. Beräkningarna utgick från ett paket med 1 kg hushållssalt med volymen 0,748
m2 och resultatet blev cirka 1077 kg/m3.
Beräkning av kostnaden för halkbekämpning och plogning på Tranarpsbron
Antaganden som gjorts vid beräkning är att saltlake består av 23-vol% hushållssalt och att den
mängd salt och saltlake som använts per kvadratmeter halkbekämpning och plogning är
konstant. I verkligheten varierar mängden salt och saltlake beroende på aktuellt väder.
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Exempelvis saltas det extra om det råder tjock dimma. Ett annat antagande som har gjorts är
att Trafikverket betalar Peab per km halkbekämpning och plogning på Tranarpsbron. Den data
som uthämtats för detta gäller vad Trafikverket betalar för driftområde Ljungby och inte
Bjäre-Åsbo där Tranarpsbron ligger (Elversson, 2014). För Bjäre-Åsbo betalar Trafikverket
Peab baserat på väderdata (Elversson, 2014).
Kostnad förbrukad fast salt och saltlake:
-

Kostnad fast salt:
(86*0,003*11 704 + 113*0.005*11 704)*0,600 = 5779 kr

-

Kostnad saltlake:

-

Total kostnad för fast salt och saltlake:
5779+2942= 8721 kr

Kostnad saltning och plogning (körkostnad):
86*1,045*48,51 + 113*1,045*97=15814 kr

Total kostnad för halkbekämpning och plogning:
8721+15814 ≈25 000 kr/år, exklusive moms
Statistiken som har utgetts för halkbekämpning och plogning på Tranarpsbron är begränsad
för perioden oktober 2012 till och med mars 2013 och därför har ingen medelkostnad baserad
på flera års statistik kunnat göras. I denna rapport antas därför 25 000kr, exklusive moms,
vara det årliga priset som Trafikverket betalar Peab för vinterunderhåll på Tranarpsbron. Detta
kan emellertid anses vara ett bristande antagande då Sveriges väderleksförhållanden är relativt
ostadiga och växlar stort från dag till dag och från år till år (Nationalencyklopedin, n.d.e). En
annan brist i denna sammanställning är det faktum att Trafikverket i själva verket betalar Peab
utifrån uppmätt klimatdata och inte utifrån antalet kilometer saltning och plogning. Den
eventuella kostnadsskillnaden bör dock vara liten.
4.4.3 Kostnad för brounderhåll

Nedan redogörs för om en kostnadsbesparing kan göras i brounderhåll om värmeslingor läggs
i Tranarpsbron. Först presenteras hur brounderhållsarbetet och således kostnaden för det, med
och utan värmeslingor, skiljer sig mellan betongbroar och asfaltsbroar och vilken beläggning
som vore att föredra för Tranarpsbron. Ur uppvärmningssynpunkt rekommenderas betong,
eftersom betong har mer än dubbelt så hög värmeledningsförmåga jämfört med asfalt
(Nordensol, 2014; Lidén, 2014; Jernkontoret, 2012; The Engineering Toolbox, n.d.), men vad
är att föredra ur underhållssynpunkt?
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Andra möjligheter (eller omöjligheter) till kostnadsbesparing genom utebliven
halkbekämpning och minskat förekommande extrema temperaturer och nollpunktspassager
presenteras också.
Asfalt eller betong
För trafikerade broar i södra Sverige, som Tranarpbron, rekommenderas ur
underhållssynpunkt asfalt (Barrestål, 2014; Malm 2014). Niclas Malm (2014) berättar att
betong inte bör användas som beläggning i södra Sverige eftersom det saltas väldigt mycket i
området. Armering ligger nämligen i betongslitbanan och om slitbanan inte är tät, ofta till
följd av krympeffekter, når saltet armeringen och den korroderar. Följden av detta blir
sprickor och höjningar i slitbanan, samt reparationer med korta tidsintervall. Niclas Malm
(2014) tror att även om Tranarpsbron skulle värmas och konventionell saltning eliminerades
skulle mycket vägsalt ändå nå bron från fordon som drar med sig det från angränsande vägar.
Han tror således att reparationer skulle behöva göras relativt ofta ändå, såvida inte
värmeslingorna läggs en bit innan bron, men enligt författaren kan det bli mycket dyrt.
Gerhand Barrestål (2014), projektledare för brounderhåll i västerbotten på Trafikverket,
rekommenderar inte betong på vägar och broar som har en väldigt spårbunden årsdygnstrafik
som överstiger 10 000 fordon, särskilt inte på enfiliga vägavsnitt. Anledningen till det är att
betongbeläggningen då slits ner snabbt i form av spårbildning och följden blir reparationer
med korta tidsintervall - varje 7 till 10 år (Barrestål, 2014). När betongbeläggningen repareras
och förnyas måste alltid 7 till 9,5 cm av slitlagret fräsas/vattenbilas bort, beroende på vilken
typ av armering som finns i slitlagret. Reparationer av dessa slag är av mycket omfattande
arbete och tar betydligt längre tid att utföra i jämförelse med motsvarande arbete på en
asfalterad bro (en månad kontra två dagar på en 150 m lång bro), enligt Barrestål (2014). Om
värmeslingor samtidigt ligger 5 cm under ytan, måste dessa avlägnas och det medför en extra
kostnad och arbetsinsats varje gång.
Tranarpsbron trafikeras i medel med cirka 6 600 fordon varje dygn och är tvåfilig (BaTMan,
n.d.a). Gerhard Barrestål (2014) tror att reparationer, av det slag som nämnts ovan, skulle
behöva göras varje 20 till 25 år, på hela bron. Då tas ingen hänsyn till behovet av
beläggningsåtgärder till följd av frekvent aktiv saltning i södra Sverige.
När asfaltsbeläggning repareras behöver endast 4 cm av det översta lagret fräsas bort och
chansen är då större att slingorna kan ligga kvar (Gerhard, 2014). Enligt Fredrik Olsson
(2014), Nationell Samordnare av broar i Syd- och Västsverige, sker denna typ av
beläggningsåtgärd varje 10 år.
Den enda gången värmeslingorna behöver avlägsnas i en asfaltsbeläggning är vid byte av
tätskiktet som skyddar konstruktionsbetongen mot salt och korrosion. Bytet sker varje 30 till
40 år (Olsson, 2014). Tätskiktsbytet innebär att värmeslingorna i beläggningen kommer att
behöva bytas ut fler gånger än nödvändigt eftersom de har en livstidsgaranti på minst 50 år.
Då Tranarpsbron beräknas hålla i 100 år till (baserat på generella mått) (Olsson, 2014), skulle
värmeslingorna som mest bytas ut tre gånger i samband med tätsiktsbyte. En
kostnadsberäkning på denna merkostnad görs längre fram.
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Med hänsyn till ovanstående bör ett slitlager av asfalt leda till lägre kostnader än betong ur
underhållssynpunkt på Tranarpsbron.
Kantbalkar
Om aktiv saltning uteblir kan kantbalkarna på broar hålla längre och kostnaden för byte av
dessa därmed förskjutas (Olsson, 2014). Anledningen till att de måste bytas är att vägsaltet
som når kantbalkarna vid halkbekämpning och plogning korroderar deras armering. Det är
dock osäkert om någon kostnadsbesparing kan göras genom att till exempel låta kantbalkarna
undgå utbyte helt i samband med uppvärmning. Särskilt inte på Tranarpsbron eftersom
kantbalkarna endast beräknas hålla i sammanlagt 40 år till med aktiv saltning (baserat på
generella mått) (Olsson, 2014) och bron i 100 år till. Det torde vara orimligt att anta att
kantbalkarna skulle hålla i ytterligare 60 år om ingen halkbekämpning görs, dels eftersom de
redan är slitna och dels för att saltet från fordon ändå kommer att nå dem. Väldigt lite salt
kommer dock att nå kantbalkarna i slutet på bron från vardera körriktning, eftersom bron är
lång, men de kommer ändå att slitas ut på grund av nederbörd, temperaturväxlingar, salt från
motstående rörriktning och västliga salta vindar, med mera.
Slitage på grund av många nollpunktspassager och höga temperaturer
Enligt Fredrik Olsson (2014) är sprickbildning av asfaltsbeläggning, orsakad av många
nollpunktspassager vintertid och insjunkningar av beläggningen, orsakad av höga
yttemperaturer sommartid, inga vanliga fenomen på broar och vägavsnitt i södra Sverige. Viss
stensläpp från asfaltytor kan dock förekomma till följd av många nollpunktspassager. En
minskning av stensläpp bör emellertid inte leda till någon betydande kostnadsbesparing i
samband med att bron värms upp vintertid, då reparationer till följd av detta ändå görs i
samband med reparationer av spårbildning från dubbdäck - den vanligaste orsaken till
nedbrytning av beläggning. (Olsson, 2014).
Slutsats
Om värmeslingor läggs i Tranarpsbron kommer det förmodligen inte att leda till en
kostnadsbesparing ur brounderhållssynpunkt. Däremot bör asfalt som slitlager på
Tranarpsbron ge en kostnadsbesparing, jämfört med betong ur brounderhållssynpunkt. Vid
tätskiktsbytet blir det dock en extra kostnad med värmeslingor i slitlagret. Om tätskiktet byts
ut varje 30 år kommer slingorna att bytas ut sammanlagd tre gånger. Merkostnaden för detta
byte blir:



Tranarpsbrons yta: 11 704 m2
Projektering och anläggning av värmeslingor: 160 kr/m2 (exkl. moms).

Merkostnad:
, exklusive moms
Kostnaden för att avlägsna värmeslingorna inför tätskiktsbytet är dock okänt och bör
egentligen räknas med ovan.
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4.5 Broar i Sverige lämpliga för uppvärmning med hjälp av geoenergi
Enligt Trafikverket syftar uppvärmning av körbanan på en bro primärt till att undvika
överraskande frosthalka, då broar generellt kyls snabbare än omgivande vägar (Sundberg,
2012). Det ökar risken för halkolyckor då trafikanter kan vara omedvetna om brons sämre
väglag och därmed inte anpassar sitt körsätt till det (Minsk 1999).
Föreliggande studie visar att uppvärmning av broar antagligen lämpar sig bäst i ett fuktigt
klimat där temperaturen ofta pendlar kring noll och där risken för plötslig halka således är
störst. Det är en fördel om klimatet är varmtempererat, särskilt ur ett ekonomiskt perspektiv,
eftersom systemet då inte behöver värma under extrem kyla och relativt stora mängder energi
kan lagras under sommarhalvåret. Det gör att elbehovet för värmepumpar blir låg, om sådana
alls är nödvändiga. Om klimatet är varmtempererat minskar även risken för halkolyckor som
annars kan bli till följd av att uppvärmningssystemet inte klarar att värma bron tillräckligt vid
extrem kyla.
I särskilt kalla klimat förekommer inte heller isbildning på broytor särskilt ofta och snö som
faller på ett kallt brodäck binder i regel inte starkt till broytan (Minsk, 1999). Det gör att
trafikaktivitet då kan vara tillräcklig för att avlägsna snön. Mekanisk avlägsning kan dock bli
nödvändigt vid kompakt snöackumulation men det anses inte inträffa särskilt ofta. (Minsk,
1999).
Sverige har ett tempererat fuktigt klimat och i den södra delen av landet är det varmtempererat
(Nationalencyklopedin, n.d.e). I söder pendlar temperaturen oftare kring noll än i landets
norra delar och under sommaren är det dessutom varmare, vilket ger bättre förutsättningar för
energilagring. Broar med en eller flera kurvor och där vinterrelaterade halkolyckor ofta
förekommer är särskilt lämpliga för ett geoenergisystem.
Det är också viktigt att geologin i området är sådant att marken har goda termiska egenskaper
för värmeöverföring och värmelagring, samt att utrymme finns för att anlägga ett
borrhålslager.
Broar med särskilt stor köryta bör förmodligen inte värmas med geoenergi av ekonomiska
skäl, då kostnaden för det kan bli hög. Det rekommenderas i stället att broar med särskilt stor
köryta kopplas till fjärrvärmeverk där värme utvinns från returvärme. Returvärmen är
nämligen oftast tillräckligt varm och har för det mesta ett tillräckligt högt flöde för att värma
stora broar. (Lindström, 2014).
I Tabell 4.13 följer tre exempel på broar i södra Sverige som är svängda och inte särskilt stora.
Ett av exemplen är en bro för gång och cykel. Broarna ägs av Trafikverket och data är tagen
från Trafikverkets förvaltningssystem BaTMan (n.d.c).
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Tabell 4.13 Kommun, konstruktionsnummer, byggår, funktionstyp, konstruktionstyp, konstruktionslängd,
konstruktionsyta, beläggning och tätskikt för tre svängda broar i Skåne län.

Kommun

Konstr.nr Byggår Funk.typ Konstr.typ

Konstr.längd Konstr.yta Beläggning,
(m)
(m2)
tätskikt
Plattbro
61
247
Asfaltbetong,
kontinuerlig
asfaltmastix
Balkbro
72
493
Asfaltbetong,
kontinuerlig
asfaltmastix
Balkram 2- 30
313
Asfaltbetong,
leds
asfaltmastix

Kristianstad

11-792-1

1995

GC-bro

Kävlinge

12-929-1

1983

Vägbro

Eslöv

12-932-1

1982

Vägbro

Källa: BaTMan (n.d.c)

På grund av arbetets tidsbegränsning har en utredning kring broarnas omgivning (geologi och
utrymme för borrhålslager) inte kunnat göras. Detta skulle dock vara nödvändigt för att ge en
mer fullständig bild av broarnas lämplighet för ett geoenergisystem.

5. Avslutande diskussion
Kunskaper om energiflöden i mark samt vilka faktorer som påverkar energibalansen och
andra förhållanden på markytan har funnits sedan lång tid tillbaka och handlar bland annat om
vindars köldeffekter, daggpunktstemperaturer och energibalanser. Denna rapport visar att det
är samma energiflöden och fenomen som förekommer på en bro med skillnaden att
flödesprocesserna även sker under bron. Erfarenheten kring uppvärmning av broar är
fortfarande låg i Sverige och har hittills utgått från generella dimensioneringsregler. Om
dimensioneringen av ett geoenergisystem anpassas specifikt för varje bro och hänsyn tas till
energiflöden och andra faktorer som påverkar väglaget kommer risken för halka att
minimeras, liksom energibehovet och eventuell eltillförsel för värmepumpar.
Den största svårigheten i att bestämma energibehovet för Tranarpsbron har varit att det ännu
inte finns någon beräkningsmodell eller något modelleringsprogram som är specifikt anpassat
för att bestämma energibehovet för broar. CoupModel, som ursprungligen är skapad för att
modellera energibalanser i mark, är förmodligen det program som i Sverige bäst kan användas
för energiflödesberäkningar på broar. Den anpassning som har gjorts för broar i denna studie
räcker dock inte hela vägen.
I CoupModel går det till exempel inte att reglera värmetillförseln till bron utifrån både
yttemperatur, daggpunktstemperatur och vindar, som rekommenderas i denna rapport. Det går
inte heller att ta hänsyn till eventuell trafik på bron och närhet till underliggande mark. Om
dessa faktorer varit möjliga att beakta vid modelleringen hade resultatet för energibehovet på
Tranarpsbron förmodligen kunnat optimeras.
Det hade varit önskvärt att variera några av parametrarna som användes vid modelleringen i
CoupModel, exempelvis värmeledningsfömågan i bron och villkoret för värmeregleringen. Då
hade antalet frystillfällen kunnat reduceras, samtidigt som energibehovet även här kunnat
optimeras. På grund av arbetets tidsbegränsning var detta dock inte möjligt.
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En annan svårighet i arbetet har varit att bestämma mängden energi som går att utvinna från
bron för säsongslagring. I beräkningarna hade det varit önskvärt att kunna ta hänsyn till
temperaturen i marken för varje tidpunkt under lagringssäsongen. Då hade det varit möjligt att
veta starttemperaturen för värmebärarvätskan när den nått bron och hur mycket energi som då
hade tillförts vätskan från bron. Till det saknas dock verktyg, då det inte var möjligt att
manuellt uppskatta temperaturvariationerna i marken innan dimensioneringen i EED 3.
Möjligen hade en uppskattning kunnat göras genom att utgå från mätningar i en redan
befintlig anläggning.
En alternativ metod för att bestämma kostnaden för ett geoenergisystem på Tranarpsbron hade
varit att utgå från en befintlig bro som värms upp med geoenergi, markvärme. I Schweiz finns
det ett exempel på en sådan bro, se kapitel 2. Andelen energi som används och lagras i bron i
Schweiz skulle kunna anpassas för Tranarpsbron utifrån en jämförelse mellan
solinstrålningen, den omgivande markens termiska egenskaper och lufttemperaturen, med
mera. En sådan jämförande metod hade också kunnat vara ett komplement till den metod som
använts i denna rapport. Då hade resultaten kunnat jämföras mellan broarna och möjligtvis
gett ett säkrare värde på borrhålslagrets dimensionering och kostnad.
Ingen kostnadsbesparing i minskat brounderhåll visade sig vara möjlig till följd av utebliven
aktiv saltning. Slutsatsen blev i stället att ett uppvärmningssystem i en bro skulle ge ett
kostnadstillskott vid brounderhåll. På Tranarpsbron skulle asfalt som slitlager sannolikt ge det
lägsta kostnadstillskottet, jämfört med betong.
För att med säkerhet fastställa vilken beläggning som ger lägst kostnad vore en fullständig
kostnadsanalys mellan asfalt och betong önskvärd, både ur brounderhållssynpunkt och
energisynpunkt. Om betong valts som slitlager för Tranarpsbron hade förmodligen en
energibesparing och således ett mindre borrhålslager kunnat göras tack vare betongens goda
värmeledningsförmåga. Om en sådan energibesparing hade kompenserat för de högre
kostnaderna för underhåll av betong jämfört med asfalt hade kanske betong varit lämpligare
för Tranarpsbron.
Olyckan på Tranarpsbron hade, som tidigare konstaterats, förmodligen kunnat undvikas om
bron varit uppvärmd med geoenergi. Anledningen är att temperaturen på bron legat under noll
grader under lång tid och inte var lägre än – 3,7°C vid olyckstillfället. Om bron varit
uppvärmd hade den i så fall varit det under lång tid och sannolikt kompenserat för
temperatursänkningen.
Förmodligen är det dock knappast lämpligt att dimensionera ett uppvärmningssystem som kan
kompensera för alla tillfällen då yttemperaturen understiger 0°C, något som denna rapport
delvis visat genom att uppmärksamma de många faktorerna som gör uppvärmningen mer eller
mindre effektiv. Ett geoenergisystem som klarar att hålla en broyta över noll grader, oavsett
väder, vore sannolikt väldigt komplext att dimensionera och om broytan vore stor skulle
borrhålslagret antagligen behöva vara mycket stort, vilket skulle leda till en hög
investeringskostnad.
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Vad som också visar på svårigheten i att få ett uppvärmningssystem att under alla
omständigheter motverka halt väglag är att den uppvärmda bron på Sjukhusbacken (se kapitel
2) inte klarar att motverka kallare temperaturer än – 12°C, trots att den både är isolerad och
får sin värme från det närliggande fjärrvärmeverkets returvärme. Uppvärmning av broar,
liksom traditionell halkbekämpning, är därför troligtvis ingen garanti för att utesluta
halkolyckor. En kombination av halkbekämpningsmetoderna är förmodligen nödvändig.
Genom att en kombination av halkbekämpning med aktiv saltning och uppvärmning med
geoenergi tycks vara nödvändig kommer kostnader för halkbekämpning inte helt försvinna,
endast minska. Trafikverkets direkta kostnadsbesparing i form av minskad halkbekämpning
skulle då bli lägre än 25 000 kronor, exklusive moms.
Förmodligen gör Trafikverket en större, indirekt, kostnadsbesparing i att minska den
traditionella halkbekämpningens miljöeffekter. Den miljöbelastning som traditionell
halkbekämpning orsakar bör nämligen kunna reduceras med ett geoenergisystem.
Anledningen är att mindre mängder salt då behövs för att motverka halka på bron och antalet
trafikolyckor och den miljöbelastning som de leder till minskar också, liksom de avgasutsläpp
som uppkommer till följd av långa trafikköer orsakade av halt väglag.
Miljöbelastningen till följd av avgasutsläpp vid halkbekämpning från plog- och saltbilar
kommer däremot inte att reduceras. Anledningen är att dessa ändå kommer att behöva köra
över Tranarpsbron för att salta omkringliggande vägar.
Det finns dock ett par risker med ett geoenergisystem som kan leda till kostnader till följd av
negativ miljöpåverkan. Det ena är att etanolblandningen från värmeslingorna kan läcka ut från
systemet och förorena grundvattnet. Denna risk är sannolikt liten i slutna slingor och kan
dessutom elimineras om vatten används som värmevätska i slingorna istället. Vid själva
installationsarbetet kan också oljeutsläpp eller förorenat material nå borrhålen. Det riskerar
också att förorena grundvattnet. Sannolikheten för att dessa olyckor inträffar är förmodligen
låg så länge installations- och underhållsarbetet utförs av kompetenta personer.
För Tranarpsbron skulle kostnaden för ett geoenergisystem bli cirka 51 miljoner kronor, utan
moms. Den höga kostnaden beror på flera faktorer, nämligen att Tranarspbrons köryta är stor,
vilket gör att mycket energi från borrhålslagret krävs för uppvärmning, att jorddjupet för
lagret är stort, vilket innebär att mycket stålfodring krävs (dyrt), att både kantbalkar och
räcken behöver bytas ut och att värmeledningsförmågan i marken är relativt låg.
Om ett geoenergisystem hade installerats för en motsvarande bro med lägre jordmäktighet och
med kristallin berggrund och/eller i samband med nybygge eller renovering av en bro hade
kostnaden blivit avsevärt lägre. Vid renovering och nybygge kan storleken på kantbalkar och
räcken nämligen anpassas för konstruktionen i förväg och då undviks ett utbyte i efterhand.
Kostnaden för systemet på Tranarspbron hade möjligen kunnat reduceras något om mer
energi utvunnits från Rönneån. Då hade färre borrhål behövts eftersom marken hade blivit
övertempererat. Kostnaden för det sistnämnda är dock okänt.
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Ett geoenergisystem blir förmodligen mest lönsamt om det installeras på broar som ofta
kräver halkbekämpning, ofta drabbas av köbildning till följd av halt väglag och/eller där det
ofta förekommer vinterrelaterade trafikolyckor. Då skulle stora kostnader besparas för varje
utebliven trafikolycka och trafikstockning och sannolikheten för att geoenergisystemet blev
lönsam skulle öka.
Med hänsyn till stycket ovan är de broar som i rapporten förslagits som lämpliga för ett
geoenergisystem (se kapitel 4.5), således inte med säkerhet de mest lämpliga. Det krävs
nämligen en närmare granskning gällande broarnas faktiska behov av uppvärmning, det vill
säga om det finns ett betydande problem med halt väglag eller inte.
För Tranarpsbron är förmodligen ett geoenergisystem inte ett lönsamt alternativ. Visserligen
hade Tranarpsolyckan troligen undvikits om bron hade haft ett geoenergisystem vid
olyckstillfället. Det hade besparat olyckskostnaderna som mycket grovt har uppskattats till
mellan 50 och 70 miljoner kronor och därmed återbetalat geoenergisystemet. Sannolikheten
att investeringskostnaden för ett framtida geoenergisystem ska kunna återbetalas som följd av
färre trafikolyckor är dock mycket låg. Anledningen är att massolyckan är den enda
vinterrelaterade olyckan som har inträffat på bron hittills och det är knappast troligt att en lika
omfattande olycka som Tranarpsolyckan inträffar igen då den skedde vid mycket speciella
väderförhållanden.
Fler vinterrelaterade trafikolyckor kan dock inträffa på Tranarpsbron och kanske leder de till
ytterligare dödsfall. Kan en stor investering vara motiverad även om den inte kan återbetalas i
pengar, utan i stället i ett eller flera räddade liv?

6. Slutsats
Olyckan på Tranarpsbron hade förmodligen kunnat undvikas om bron varit uppvärmd med
geoenergi vid
miljoner kronor (baserat på TryggHansas utbetalningar) hade då besparats i olyckskostnader. Sannolikheten att
investeringskostnaden för ett geoenergisystem återbetalas i framtiden till följd av färre
vinterrelaterade olyckor på Tranarpsbron är däremot mycket låg eftersom Tranarpsolyckan är
den enda vinterrelaterade olyckan som har inträffat på bron och den skedde vid mycket
speciella väderförhållanden.
De faktorer som påverkar uppvärmningsbehovet för en bro är bland andra, brons
energibalans, brons termiska egenskaper, omgivande vindar, daggpunkt och temperatur.
Genom att ta hänsyn till dessa faktorer vid dimensionering av ett geoenergisystem finns
möjligheten till att bron värms upp på ett effektivt sätt och att energibehovet minimeras,
liksom antalet tillfällen då yttemperaturen understiger 0°C.
Kostnaden för ett geoenergisystem på Tranarpsbron beräknas till omkring 51 miljoner kronor,
utan moms. Endast borrhålslagret kostar omkring 37 miljoner kronor. Den höga kostnaden
beror på Tranarpsbrons stora köryta, områdets geologi samt bytet av kantbalkar och räcken på
bron. Priset borde dock kunna reduceras om mer energi lagras från den intilliggande Rönneån.
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Energin som Tranarpsbron beräknats behöva för att motverka halt väglag blev i denna studie
för låg eftersom broytan, vid modellering, understeg noll grader vid flera tillfällen. Samtidigt
kan ett geoenergisystem inte alltid förhindra att yttemperaturen understiger noll grader.
Vinterrelaterade trafikolyckor antas således inte utebli helt, trots uppvärmning. Däremot kan
de minska i antal!
Ett geoenergisystem på Tranarpsbron är förmodligen inte ekonomiskt försvarbart, något som
har motiverats tidigare i rapporten. Lämpligare är i stället att anlägga ett geoenergisystem i
samband med nybyggnation eller renovering av broar i södra Sverige och på befintliga broar
där det finns ett stort problem med halt väglag, förutsatt att geologin i området är lämplig och
att det inte är alltför tätbebyggt.
Antalet trafikolyckor och trafikköer samt kostnaderna som de orsakar kan alltså minska till
följd av att traditionell halkbekämpning ersätts med uppvärmning av geoenergi. Förmodligen
kan ytterligare kostnadsbesparingar göras genom en minimering av den miljöpåverkan som
traditionell halkbekämpning annars medför.
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