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FÖRORD 
 
Som den avslutande delen på högskoleingenjörsprogrammet i byggteknik på Örebro 
universitet, görs ett examensarbete på 15 hp under vårterminen 2019.  
  
Idén om arbetet kom till efter brainstorming med Henrik Gabrielsson (Avdelningschef Bro på 
Tyréns), angående vad som kan utvecklas i branschen för att bidra till en effektivare 
projektering. 
  
Vi vill tillägna ett stort tack till alla som har stöttat oss i vårt arbete med denna uppsats. Ett 
stort tack till de som tog sig tid för intervjuer som gav oss en inblick i hur branschen jobbar 
med LCC-analyser. Ett särskilt tack till Henrik Gabrielsson för all hjälp. 
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BEGREPPSFÖRKLARING 
LCC    En utredning av de totala kostnaderna under en produkts livscykel. 
 
BaTMan Bridge- and tunnelmanagemant, förvaltningsverktyg för bro och tunnel. 
 
Markbrott Skador i marken som påverkar konstruktionen. 
 
Vot  Övergång mellan stödben och överbyggnad. 
 
Överfläns Överdelen av en I-balk. 
 
Vattendom Tillstånd för vattenverksamhet. 
 
Excel-snurra En tabell i Excel som innehåller egenkomponerade formler och kan med hjälp 

av de beräkna utdata. 
 
Kalkylränta En räntesats som används vid beräkning investeringskostnader för att kunna 

jämföra kostnader som är skilda i tid. 
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SAMMANFATTNING 
 
Idag används LCC-analyser då slutkostnader för en bro beräknas. I tidiga skeden är den 
initiala byggkostnaden, som krävs för att göra en LCC, svår att bedöma då endast ett förslag 
på brons utformning finns som underlag. Idag används ofta ett schablonvärde från 
trafikverkets för pris/m2 för att bestämma den kostnaden, vilket ger ett väldigt grovt pris. 
Studien ska undersöka om ett mer exakt värde kan tas fram för den initiala kostnaden. 
  
Litteraturstudier samt intervjuer med branschkunniga personer har utförts för att öka 
förståelse inom LCC-analyser och brons uppbyggnad. Information från trafikverkets tidigare 
broprojekt har samlats in för att ta reda på en bros beståndsdelar samt dokumentationer av 
priser. Från resultaten av den insamlade informationen har bron delats upp i två delar och ett 
pris tagits fram för varje brodel. Uträkningen av dessa priser har gjorts med hjälp av 
egenkomponerade formler i flera olika Excel-snurror som enkelt kan användas i framtiden för 
kommande broar. 
  
Denna rapport kommer endast studera investeringskostnaderna för en bro under dess 
livscykel. Två vanliga brotyper har studerats så att resultatet kan tillämpas i många framtida 
beräkningar av LCC-analyser. 
  
Av resultaten framgår att två olika m2-priser kan användas på plattrambron och ett pris/m2 kan 
användas för samverkansbro. Spännvidd under 17m för plattrambro resulterade i värdet 
8 000kr/m2 och över 17m resulterade i 10 000kr/m2, för samverkansbroar blev resultatet 
26 000kr/m2. Dessa värden viktas sedan med hjälp av en Excel-snurra beroende på brons 
utformning för att ett individuellt kvadratmeterpris för varje bro ska fås fram. 
  
Slutsatsen är att det är svårt att få fram bättre underlag för beräkning av investeringskostnader 
som används i livscykelkostnadsanalysberäkning (LCC) för broar på grund av broars 
komplexitet. Men ett resultat har tagits fram och kan användas som ett ungefärligt värde. Om 
undersökningen görs på fler broar, blir resultatet ännu säkrare. 
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SUMMARY 
 
To calculate the final costs of a bridge before the bridge is built, a method called life- 
cost-analysis (LCC) is used. In the early stages of the design of a bridge, it is difficult to 
calculate the initial costs that are required for the LCC because usually a proposal of the 
drawings is used. Today, a standard value is often used from the Swedish Transport 
Administration (price per area) to determine the initial cost, which gives a very rough price. 
The study should examine whether a more accurate value can be produced for the initial cost. 
  
Literature studies and interviews with industry experts have been done in order to increase 
understanding within LCC-analyzes and bridge construction. Information from the Swedish 
Transport Administrations previous bridge project has been collected to find out the 
components of a bridge and documentation of prices. From the results of the collected 
information, the bridge has been divided into two sections and a price has been produced for 
each bridge section. The calculation of these prices has been made using self-formulated 
formulas in several different excel rounds that can easily be used for future bridge designs. 
  
The main focus in this study has been the initial costs of a bridge design during its lifecycle. 
Two commons types of bridges have been used in order to make it easier to apply the results 
on future bridges. 
  
The results show three different prices per area that can be used. Two different prices per area 
on the rigid-frame bridge and one price per area for the collaborative bridge. Rigid-frame 
bridge with a span below 17m resulted in a value of SEK 8,000/m2  and a span over 17m 
resulted in SEK 10,000/m2, for composite bridges the result was SEK 26,000/m2. These 
values are then weighted in an excel round depending on the design of the bridge, in order to 
obtain an individual square meter price for each bridge. 
  
The conclusion is that it is difficult to achieve a better way of calculating investment costs 
used in life cycle cost analysis (LCC) for bridges since every bridge is unique and complex. 
But a result has been produced and can be used as an approximate value for future 
calculations. Had this survey been done on more bridges, the result would have been more 
accurate. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
För att beräkna slutkostnaderna för en bro används idag en metod som heter LCC analys. I 
analysen anges värden på alla kostnader kopplade till hela brons livslängd, från 
byggkostnaderna till de kostnader som fås då bron ska rivas. Den initiala byggkostnaden är 
svår att bedöma i tidiga skeden då man, innan projektering, endast har ett förslag på brons 
utformning. För att få reda på ett ungefärligt pris på bron används då ofta ett schablonvärde, 
pris/m2 som läggs in i LCC-analysen, för färdig bro som är sammanställt från tidigare 
entreprenadkostnader för olika broprojekt som trafikverket haft genom åren. Problemet med 
dessa värden är att det ger ett väldigt grovt pris för en färdig bro.  
 

1.2 Syfte 
För att få ett bättre mer underbyggt värde för den initiala brokostnaden i LCC-analyser ska 
denna studie arbeta med att förfina kostnadsestimeringen för bron. Studien ska undersöka om 
en mer exakt kostnad per brodel kan ge ett bättre värde på den initiala investeringskostnaden 
på broarna. Dessa investeringskostnader ska sedan användas i framtida LCC-analyser.  
 

1.2.1 Frågeställning 
Går det att ta fram bättre underlag för de initiala kostnaderna i en livscykelkostnadsanalys 
(LCC) för broar? 
 

1.3 Avgränsning 
Denna rapport kommer endast analysera investeringskostnaderna för en bro i Sverige under 
dess livscykel. Två vanliga brotyper har studerats, plattrambro och samverkansbro. Inga små 
broar med spännvidd < 6m har används utan endast större järnvägsbroar och vägbroar. Detta 
är för att få ett värde som kan användas på så många broar som möjligt i framtida LCC-
analyser. 
 

1.4 Metodik 
Information har samlats utifrån sammanställda data från Trafikverkets tidigare projekt för att 
ta reda på en bros beståndsdelar. Intervjuer med folk inom branschen har utförts för att skapa 
större förståelse om hur branschen arbetar med LCC-studier. Omfattande litteraturstudier har 
gjorts för att studera broar och dess beståndsdelar och för att tränga in i LCC-analyser och 
deras teoretiska bakgrund. Genom resultaten från litteraturstudier, intervjuer och arkivstudier 
tas pris fram på varje brodel kopplat till dess storlek. Den insamlade informationen redovisas i 
olika Excel-snurror som är, med hjälp av formler och viktade värden, framtagna för att 
användas som underlag till framtida LCC-analyser. 



 

  
  
   Örebro universitet  Örebro University 
Institutionen för naturvetenskap och teknik  School of Science and Technology 
 701 82 Örebro   SE-701 82 Örebro, Sweden 
 
 
 8 

2 Litteraturstudier  

2.1 Vad är en bro? 
En bro är, enligt nationalencyklopedins definition, ”ett byggnadsverk som leder en väg eller 
järnväg […] över ett hinder” (1). Benämning av brotyp baseras på vilket material bron är 
konstruerad av. De vanligaste materialen som används för broar i dag är betong, stål och trä 
och dessa broar kallas olika beroende på hur brokonstruktionen bär de laster som bron utsätts 
för. Exempel på några brotyper är platt- och balkbro, fackverksbro och hängbro.  
 
En bro delas vanligtvis upp i två delar: underbyggnad och överbyggnad. Generellt fungerar 
det så att överbyggnaden tar upp laster från trafik och leder ner dem till grundläggningen via 
underbyggnaden. På överbyggnaden läggs vanligtvis en beläggning för att skydda 
konstruktionen, exempelvis asfalt (2). Rapporten kommer endast ta upp kostnaderna för 
broarnas överbyggnad och underbyggnad. 
 
Överbyggnad 
Överbyggnad är den lastbärande del som oftast sträcker sig horisontellt över ett trafikhinder, 
se figur 1. Syftet med överbyggnaden är att föra över belastningar från trafik till 
underbyggnaden (2). Överbyggnaden består av en betongplatta, även kallad farbaneplatta, 
som trafiken färdas på och underliggande balkar i betong eller stål, som tar upp trafiklasten 
från plattan (3). På överbyggnaden läggs vanligtvis en beläggning för att skydda 
konstruktionen, exempelvis asfalt (2). 
 
Underbyggnad 
En underbyggnad är den mellersta delen av en bro som för ner laster från överbyggnaden till 
grundläggningen. Beståndsdelarna i underbyggnader ser olika ut beroende på brotyp men 
består generellt av vingmurar, som jämnar ut höjdskillnaden vid brons ändar, och stödben, se 
figur 1. Gemensamt för de flesta brotyper är att lastöverföringen mellan underbyggnad och 
grundläggning sker genom en bottenplatta. Vanligtvis är underbyggnaden gjord av betong 
eller stål beroende på typ av grundläggning (2).  
 
 

 
Figur 1  En bros generella uppdelning av överbyggnad och underbyggnad 
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Grundläggning 
Grundläggningen för ner laster från underbyggnaden till marken och är den nedersta delen av 
brokonstruktionen som ska säkerställa att markbrott inte förekommer. Grundläggningen 
bestäms tillsammans med geotekniker och det finns flera typer av grundläggning. Det som 
påverkar vilken typ av grundläggning som väljs är bland annat var grundvattennivån är, 
brotyp, arbetsutförande och närhet till andra konstruktioner.  
 
De vanligaste grundläggningsmetoderna är plattgrundläggning, berggrundläggning och 
pålgrundläggning (2). 
 

2.2      Brotyper 
Det här kapitlet tar upp två typer av broar och redovisar hur dessa är uppbyggda rent 
konstruktionsmässigt. Dessa två broar är plattbro och samverkansbro. Det är även de här två 
typerna som rapportens resultat kommer baseras på. 
 
Brons spännvidd är mätt mellan mitten av ena stödbenet till mitten av det andra. Höjden är i 
den här rapporten mätt från underkant bottenplatta upp till voten, för plattrambron, och för 
samverkans bro är höjden lika med pålarnas höjd. Bredden är brobaneplattans bredd, mätt 
vinkelrätt mot spännvidden.  
 
Landfästen är de pelare eller pålar som är i änden på en bro. Består landfästena av pelare 
kallas de ”fristående landfästen” och består landfästena av pålar så är det ”integrerade 
landfästen” (2). 
 

2.2.1 Plattrambro 
Det som gör plattrambron till en vanlig brotyp är att konstruktionshöjden kan vara relativt 
liten, i förhållande till brons spännvidd, jämfört med andra brotyper. Denna typ är fördelaktig 
om man vill kunna färdas både under och över bron (2). 
 
Beståndsdelarna för en plattrambro delas in i överbyggnad samt underbyggnad, se figur 2. En 
del av överbyggnaden är primärkonstruktionen som består av en brobaneplatta och 
underbyggnaden utgörs av landfästen och bottenplatta. Brobaneplattan gjuts oftast i ett spann, 
vilket gör att bygganden av bron kräver färre moment och blir således billigare att bygga 
jämfört med broar som har flera spann (4).  
 
En vingmur byggs för att få bort höjdskillnaden mellan bron och befintlig mark i ändarna. 
Den kan byggas på olika sätt men endast broar med tre olika vingmurar har studerats i detta 
arbete. Dessa vingmurstyper beskrivs i figur 6-9 och benämns (2). 

- Vingmur 45o mot körbanan. 
- Vingmur vinkelrät mot körbanan 
- Vingmur längsmed körbanan 
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Figur 2  Ett exempel på en plattrambro och dess indelning av överbyggnad och landfästen 

 

2.2.2 Samverkansbro 
En samverkansbro består av en farbaneplatta i armerad betong som bärs upp av stålbalkar, se 
figur 3.  Fler material samverkar för att bära konstruktionen, oftast då stål och betong. 
Stålbalkarna och brobaneplattan fästs samman med svetsade bultar på överflänsarna för att 
förhindra glidning, dessa svetsade bultar kallas studs.  
 
Samverkansbroar passar bra att använda över vattendrag eller dalar, då stora spännvidder 
önskas, egentyngden vill minskas eller då kort byggtid erfordras.  
 
Att bygga en samverkansbro kan bli kostnadseffektivt på grund av den korta byggtiden och 
relativt enkla montaget, men det får inte glömmas att stålet är dyrt och blir en dominerande 
faktor i den totala byggkostnaden, vilket kommer öka investeringskostnaden (2). 
 

 
Figur 3  En bild över en samverkansbro och dess indelning av överbyggnad och landfästen 
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2.3 LCC-analys 
Livscykelkostnader (LCC) är en utredning av de totala kostnaderna under en produkts 
livscykel, alltså summan av alla kostnader som uppkommer under produktens livslängd (5). 
Analysen kan användas som underlag för att jämföra slutkostnader på olika produkter och ska 
innehålla både investeringskostnader och drift- och underhållskostnader. LCC ska inte 
blandas ihop med livscykelanalys (LCA) som innebär en utredning av en produkts 
miljöpåverkan under dess livslängd (6). 
 
Varför den här rapporten tar upp LCC-analyser av broar är för att branschen använder LCC-
metoden för att få ett översiktligt totalpris och på så sätt minimera kostnader för underhåll av 
broar och vägar för väghållaren och samhället (7).  
 
Kostnaderna för en bro kan delas in i olika delkostnader, se figur 4, det är summan av dessa 
som utgör den totala kostnaden under brons livscykel (8). Denna rapport kommer endast 
analysera de initiala kostnaderna för en bro, alltså investeringskostnaden. 
 

 
Figur 4  Delkostnaderna i en LCC-analys 
 

2.3.1 Investeringskostnad 
Med investeringskostnad räknas de kostnader från byggnationens start till bron går i drift, den 
beaktar alltså inte inspektioner och underhåll under byggnadsverkets livstid. De mest 
betydande kostnader som ingår i investeringskostnad är materialkostnader och 
arbetskostnader (9).  
 

2.3.2 Drift- och underhåll 
Drift och underhåll syftar till att hålla bron i sådant skick att den är säker att vistas på året om 
(10).  Inspektioner ska regelbundet utföras för att säkerställa att bron uppfyller de krav på 
säkerhet och framkomlighet som ställs. Inspektionerna granskar brons fysiska tillstånd, men 
även hur tillståndet bedöms att utvecklas (11). 
 
Vid en beräkning av en LCC används livslängden 120 år för brokonstruktioner (12). Under 
dessa år behövs det utföras diverse drift- och underhållsåtgärder för att bron ska hållas i bra 
skick. Se en tidsaxel över några åtgärder som utförs för brons överbyggnad under en bros 
livslängd i figur 5 nedan. Årtalen och åtgärderna i figuren är de siffror Tyréns använder vid 
beräkning av LCC.  
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Figur 5  En tidsaxel för när olika drift- och underhållsåtgärder utförs  

 
Vid en LCC bestäms kostnaderna för dessa åtgärder redan i projekteringsfasen och omvandlas 
sedan med hjälp av olika kalkylräntor till nuvärden för att kunna jämföra slutpriser på olika 
typer av broar. I samband med underhåll av broarna uppstår även kostnader då trafiken måste 
ledas om när bron är avstängd (8).  
 

2.4 BaTMan 
Bro- och tunnelförvaltningssystemet BaTMan är ett effektivt förvaltningsverktyg skapat av 
trafikverket, med huvudsyfte att öka trafiksäkerheten samt minska kostnader vid förvaltning 
av broar och andra konstruktioner. Hela byggnadsverkets livslängd från vagga till grav, ska 
dokumenteras i BaTMan. Verktygets aktiva användare är främst förvaltare, konsulter och 
entreprenörer, som använder verktyget som underlag vid om- och nybyggnationer. Här hittas 
information om tiotusentals olika byggnadsverk med information om allt från vem som äger 
och förvaltar byggnadsverket till konstruktionsritningar och åtgärder som inträffats (11).  
 
För att få tillgång till viss informationssökning i BaTMan krävs ingen licens, vilket har gjort 
att programmet har över tusen aktiva användare. Vid behov att få tillgång till all information, 
samt att ändra och tillägga information i verktyget krävs vissa behörigheter, som styr vad man 
kan göra i programmet. Det krävs att man har en verksamhetsroll som till exempel förvaltare, 
inspektör eller konstruktör samt tillgång till en eller flera konstruktioner för att ändra och 
tillägga information, som sedan intressenter kan ta del av (13). I denna rapport har BaTMan 
används under en stor del av informationssökningen. 
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3 Indata 
Konstruktionen av de broar som varit med i studien varierar mellan plattrambroar och 
samverkansbroar. Plattrambroarna har även delats in i två grupper beroende på om 
spännvidden är större eller mindre än 17m.  
 
Anbudssumman för broarna baseras på den indata som samlats in, summan är räknad med att 
broarna är utförda som en totalentreprenad. I de fall där broarna är byggda som en 
utförandeentreprenad har anbudssumman multiplicerats med faktorn 1,18 för tillkommande 
byggherrekostnader. Byggherrekostnaderna är tagna utifrån nyckeltal de personer i branschen 
som intervjuats använder och är ungefär 18% av totalentreprenadens kostnader. Det som ingår 
i dessa kostnader är bland annat kostnaderna för projektering, tillstånd, byggledning, kapital, 
miljöprövning, vattendom, förorenade massor och indexutveckling.  
 

3.1 Indata broar och kostnader 
Indatat som är sammanställt, se tabell 1 nedan, har samlats in genom informationssökning på 
BaTMan, telefonintervjuer, mailkontakt och fildelning med branschkunniga personer från 
trafikverket, entreprenörföretag och projekteringsföretag. Indatat samlades in från olika delar 
av branschen, dels från beställarsidan och dels från projekterings- och utförarsidan, för att få 
ett mer korrekt resultat. 
 
Tabell 1  Sammanställda indata   

 
 
  

Brotyp Trafik Höjd pelare (m) Höjd pålar (m) Diameter påle (m) Bredd (m) Tot längd (m) Spännvidd (m) Anbudsdumma SEK Entreprenadtyp
Plattrambro Väg 10,2                     - - 8,7          38,5            27,6              5 241 800,0           Utförande
Plattrambro Väg 9,0                       - - 20,0        39,0            25,7              1 342 400,0           Total
Plattrambro Väg 5,0                       - - 14,0        32,9            20,5              6 071 000,0           Total
Plattrambro Väg 6,4                       - - 8,5          37,0            26,2              4 840 000,0           Total
Plattrambro Väg 6,4                       - - 32,3        27,3            17,8              9 645 000,0           Total
Plattrambro Väg 5,2                       - - 14,0        28,5            14,8              3 123 000,0           Total
Plattrambro Väg 6,5                       - - 21,5        31,3            14,8              4 115 000,0           Total
Plattrambro Järnväg 6,7                       - - 13,0        12,6            12,6              3 525 000,0           Total
Plattrambro Väg 4,1                       - - 8,7          17,8            7,0                1 833 000,0           Total
Samverkansbro Väg - 8 (8st) 0,43                     7,0          40,6            32,0              6 215 000,0           Total
Samverkansbro Väg - 15,5 (8st) 0,54                     7,0          53,2            42,2              10 415 000,0         Total
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4 Teori för beräkningar 

4.1 Plattrambro 
 
Nedan förklaras de formler som används vid beräkningar för kostnader för broarna. 
 
Ett m2-pris har tagits fram via en egenkomponerad Excel-snurra, se tabell 2, som använts för 
beräkning av alla studerade plattrambroar.  
 
Tabell 2 Uträkning av kr/ m2 för plattrambro 

 
 
 
För att få fram ett estimerat värde för k1 och k2 har ett antagande gjorts att följande formel kan 
använts:  
 

Ö ∙ 𝑘$ + 𝐿 ∙ 𝑘' = 𝐴   (kr)        (1) 
 
Där 

Ö är lika med priset för brons överbyggnad   (kr) 
L är lika med priset för bron underbyggnad  (kr) 
A är lika med anbudspriset för bron  (kr) 
k1 och k2 korrigeringsfaktorer 

 
k1 viktas med hänsyn till vilken trafik som färdas på bron, samt hur bred bron är. Hänsyn tas till 
bredden då m2-priset blir billigare desto mer betong som används, eftersom då kan maskiner och 
arbetskraft på plats utnyttjas effektivare. k2 viktas med hänsyn till form på landfästen, hur vingen är 
utformad, samt hur bred bron är, se figur 5-9. 
 
 

kr
Anbudssumma

m^2 Andel av total area (%)
Överbyggnad Bredd*Spännvidd A Överbyggnad/ Total A
Landfästen Bredd*Höjd*2 A Landfästen / Total A
Total Area A Överbyggnad+A Landfästen 1

m^2
Pris Överbyggnad (Anbudssumma*Andel Överbyggnad)/A Överbyggnad
Pris Landfäste (2st) (Anbudssumma*Andel Landfästen)/A Landfästen
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Figur 6  Raka landfästen till vänster och sneda landfästen till höger         
 

 
Figur 7  Vingmur vinkelrätt mot körbana 

 
 

 
Figur 8  Vingmur längs med körbana 
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Figur 9  Vingmur 45 grader mot körbana 

 
Priset för överbyggnaden, Ö, beräknas enligt följande formel: 
 

𝑏 ∙ 𝑠 ∙ 𝑀-$.- = Ö   (kr)          (2) 
 

Där 
b är lika med brons bredd   (m) 
s är lika med brons spännvidd   (m) 
M<17< är lika med medelvärdet som beror på brons spännvidd   (kr/m2) 
 

 
Priset för landfästena, L, beräknas enligt följande formel: 
 

2 ∙ (𝑏 ∙ ℎ ∙ 𝑀-$.-) = 𝐿   (kr)         (3) 
 

Där 
b är lika med brons bredd   (m) 
h är lika med brons höjd    (m) 
M<17< är lika med medelvärdet som beror på brons spännvidd   (kr/m2) 

 
Tvåan i formeln tillkommer för att en plattrambro alltid har två landfästen. 
 
 
Totalsumman, Tot, som ska landa så nära anbudssumman som möjligt beräknas enligt följande 
formel: 
 

Ö ∙ 𝑘$ + 𝐿 ∙ 𝑘' = 𝑇𝑜𝑡 ≈ 𝐴   (kr)       (4) 
Där 

Ö är lika med priset för brons överbyggnad   (kr) 
L är lika med priset för bron underbyggnad  (kr) 
A är lika med anbudspris   (kr) 
k1 och k2 korrigeringsfaktorer 
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4.2     Samverkansbro 
 
Ett m2-pris har tagits fram via en egenkomponerad Excel-snurra, se tabell 3, som används för 
beräkning av alla studerade samverkansbroar.  
 
Tabell 3  Uträkning av kr/ m2 för samverkansbro 

 
 
 
För att få fram ett estimerat värde för k1 och k2 har ett antagande gjorts att följande formel kan 
använts:  
 

Ö ∙ 𝑘$ + 𝐿 ∙ 𝑘' = 𝐴   (kr)        (5) 
 
Där 

Ö är lika med priset för brons överbyggnad   (kr) 
L är lika med priset för brons landfästen    (kr) 
A är lika med anbudspriset för bron  (kr) 
k1 och k2 korrigeringsfaktorer 

 
k1 viktas med hänsyn till vilken trafik som färdas på bron, samt hur bred bron är. Hänsyn tas till 
bredden då m2-priset blir billigare desto mer betong som används, eftersom då kan maskiner och 
arbetskraft på plats utnyttjas effektivare. k2 viktas med hänsyn till form på landfästen, hur vingen är 
utformad, eftersom de två samverkansbroarna som studerats har lika dan vinge blir k2 lika med 1 i 
detta fall.  
  

kr
Anbudssumma

m^2 Andel av total area (%)
Överbyggnad Bredd*Spännvidd A Överbyggnad/ Total A
Landfästen (pålar) Diameter påle*Höjd på påle*antal pålar A Landfästen / Total A
Total Area A Överbyggnad+A Landfästen 1

m^2
Pris Överbyggnad (Anbudssumma*Andel Överbyggnad)/A Överbyggnad
Pris Landfäste (2st) (Anbudssumma*Andel Landfästen)/A Landfästen
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Priset för överbyggnaden, Ö, beräknas enligt följande formel: 
 

𝑏 ∙ 𝑠 ∙ 𝑀789:;<=8>7?<@ = Ö   (kr)        (6) 
 

Där 
b är lika med brons bredd   (m) 
s är lika med brons spännvidd   (m) 
Msamverkansbro är lika med medelvärdet   (kr/m2) 
 

 
Priset för landfästena, L, beräknas enligt följande formel: 
 

𝐴AåC8< ∙ (𝑑 ∙ ℎ ∙ 𝑀789:;<=8>7?<@) = 𝐿   (kr)       (7) 
 

Där 
d är lika med diameter på påle    (m) 
h är lika med pålens höjd höjd    (m) 
Msamverkansbro är lika med medelvärdet    (kr/m2) 
Apålar är lika med antal pålar i landfästena    (st) 

 
 
Totalsumman, Tot, som ska landa så nära anbudssumman som möjligt beräknas enligt följande 
formel: 
 

Ö ∙ 𝑘$ + 𝐿 ∙ 𝑘' = 𝑇𝑜𝑡 ≈ 𝐴   (kr)       (8) 
Där 

Ö är lika med priset för brons överbyggnad   (kr) 
L är lika med priset för brons landfästen   (kr) 
A är lika med anbudspris   (kr) 
k1 och k2 korrigeringsfaktorer 
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5 Resultat och analys 
För att få fram ett pris/m2 har de broar som framgått i föregående avsnitt jämförts. En uträkning har 
gjorts, där ett pris/m2 för varje bro har tagits fram med hjälp av brons utformning samt 
anbudssumman. Ett medelvärde för pris/m2 har tagits fram för varje brotyp som sedan viktas för att få 
ett så exakt värde för varje över- samt underbyggnad. Beroende på vilken brotyp som beaktas, 
används olika formler, som kommer redovisas i detta kapitel.  
 
En stor del av arbetet har lagts ner på att utveckla formlerna som använts i resultatdelen för att 
göra så optimala Excel-snurror som möjligt. Mycket tid har också lagts ner på att försöka få 
viktningsfaktorerna att stämma på alla studerade broar.  
 

5.1 Plattrambro 
Ett m2-pris har tagits fram för varje studerad bro, detta har gjort via tabell 2, som använts för 
beräkning av alla studerade plattrambroar.  
 
Då snurran har använts för samtliga plattrambroar, resulterade det i ett individuellt m2 pris för 
varje bro, se tabell 4. 
 
Tabell 4  Resultat av kr/ m2 för plattrambro 

 
 
 
Plattrambroarna har delats in i två olika grupper beroende på brons spännvidd, <17m<. Ett avrundat 
medelvärde (kr/m2), har tagits fram, se tabell 5, för varje grupp. Detta har gjorts för att kunna 
använda värdena i en annan snurra i kommande uträkningar.  
 
Tabell 5 Medelvärden av m2-priserna för varje grupp 

 
 
 
Medelvärdet multiplicerades med faktorer k1 och k2, enligt formel 1, så att varje m2 -pris blir 
individuellt för kommande broar.  
 

Brotyp Trafik Höjd pelar (m) Bredd (m) Tot längd (m) Spännvidd (m) Anbudsdumma SEK Entreprenadtyp m^2 pris från snurra (kr/m^2)
Plattrambro Väg 10,2             8,7       38,5          27,6            5 241 800 Utförande 10273
Plattrambro Väg 9,0               20,0     38,9          25,7            13 424 000 Total 11788
Plattrambro Väg 5,0               14,0     32,9          20,5            6 071 000 Total 10115
Plattrambro Väg 6,4               8,5       37,0          26,2            4 840 000 Total 11434
Plattrambro Väg 6,3               32,3     27,3          17,8            9 645 000 Total 7468
Plattrambro Väg 5,2               14,0     28,5          14,8            3 123 000 Total 8849
Plattrambro Väg 6,5               21,5     31,3          14,8            4 115 000 Total 6904
Plattrambro Järnväg 6,7               13,0     12,6          12,6            3 525 000 Total 10429
Plattrambro Väg 4,1               8,7       17,8          7,0              1 833 000 Total 8103

Medelvärden

Plattrambro < 17m 10 000 kr
Plattrambro > 17m 8 000 kr
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Uträkning av pris för överbyggnad och landfästen enligt ovan nämnda formler 2 och 3, redovisas i 
tabell 6 nedan. För att få fram viktningsfaktorer som passar alla studerade broar har faktorerna k1 och 
k2 justerats tills totalsumman landar så nära anbudssumman som möjligt på samtliga broar.  
 
Totalsumman som ska landa så nära anbudssumman som möjligt beräknas enligt formel 4.  
 
Viktningen har gjorts med hjälp av intervjuer där information har samlats in om för vilken 
utformning som bör vara mer kostsamt. Resultatet ses i tabell 6.  
  
Tabell 6  Resultat av viktning för k faktorer 

 
 
 
Alla ovan nämnda formler och tabeller samanställdes och resulterade i en Excel-snurra för att 
enkelt kunna räkna ut ett unikt kvadratmeterpris för överbyggnad samt ett unikt pris för 
landfästen för framtida broar, se tabell 7. Dessa kvadratmeterpriser används för att beräkna 
investeringskostnader för en bro som sedan används i framtida LCC-analyser.  
 
Nedan visas ett exempel på hur Excel-snurran kan användas, se tabell 7. De gula cellerna fylls i 
beroende på brons mått och de blå cellerna fylls i med hjälp av k-värden från tabellen under.  
 

Överbyggnad (kr) Landfästen (kr) Tot (kr) Anbudssumma (kr)  Bredd (m) % rätt
3 823 940 1 522 725 5 346 665  5 241 800 8,7          0,980      Raka pelare , vingar i 45 grader mot körbana
6 682 000 2 808 000 9 490 000  13 424 000 20,0        1,415      Raka pelare vingar längst med körbana
4 305 000 1 130 598 5 435 598  6 071 000 14,0        1,117      Raka pelare, vingar 45 grader mot körbana
3 563 200 1 218 750 4 781 950  4 840 000 8,5          1,012      Sneda pelare, vingar längst med körbana
6 899 280 2 654 812 9 554 092  9 645 000 32,3        1,010      Raka pelare, vingar 45 grader mot körbana
2 154 880 1 060 987 3 215 867  3 123 000 14,0        0,971      Sneda pelare utåt, vingar längst med körbana
2 792 592 1 324 506 4 117 098  4 115 000 21,5        0,999      Raka pelare, vingar i 45 grader mot körbana
2 384 928 1 087 008 3 471 936  3 525 000 13,0        1,015      Raka pelare , vingar vinkelrät mot körbana, järnväg

925 680 759 058 1 684 738  1 833 000 8,7          1,088      Sneda pelare, vingar längst med körbana

Plattram (Spännvidd>17m
Viktade värden 10 000/m2 10000

k-värden k-värden
Vägbro 1 Raka pelare 0,6
Järnväg 1,4 Sneda pelare 0,7
Bredd <10 1,6
Bredd > 15 1,3 Vinge 45 0,9
Bredd >30 1,2 Vinge rak 1

Plattram (Spännvidd<17m)
Viktade värden 8 000/m2 8000

k-värden
Vägbro 1
Järnväg 1,4
Bredd<10 1,9
Bredd<15 1,3
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Tabell 7  Ett exempel där en bros värde matas in i snurran 

 
 
 

5.2 Samverkansbro 
 
Ett m2-pris har tagits fram för varje studerad bro, detta har gjorts via en egenkomponerad Excel-
snurra, se tabell 3, som används för beräkning av alla studerade samverkansbroar.  
 
Då snurran har använts på samtliga samverkansbroar, resulterade det i ett individuellt m2 pris 
för varje bro, se tabell 8. 
 
Tabell 8  Resultat av kr/ m2 för samverkansbro 

 
 
Ett avrundat medelvärde (26000 kr/m2) har tagits fram för samverkansbroarna. Detta har gjorts för att 
kunna använda värdet i en annan snurra i kommande uträkningar. Den snurran ger ett mer uppdelat 
pris för överbyggnad och landfästen. 
 
Medelvärdet multiplicerades med faktorer k1 och k2 enligt formel 5 så att varje m2 -pris blir 
individuellt för kommande broar. 

Plattrambro
Indata om bron
Pris [kr/m^2] 8000
Bredd [m] 18,5
Höjd [m] 3,33
Spännvidd [m] 12,4

k-faktorer
Bredd 1,1
Pelartyp 0,7
Vingmur 1
Trafik 1

Utdata
Kostnad överbyggnad [kr/m^2] 8800
Kostnad Landfästen [kr/m^2] 6160

Tabell för olika k-faktorer
k-faktor k-faktor k-faktor k-faktor

Plattrambroar Bredd < 10m Bredd < 15m Bredd > 15m Bredd >30m
Spännvidd <17m [kr/m^2] 8000 1,9 1,3 1,1 0,9
Spännvidd >17m [kr/m^2] 10000 1,6 1,5 1,3 1,2

k-faktor
Raka pelare 0,6
Sneda pelare 0,7
Vingmur längsmed körbana 1
Vingmur vinkelrät mot körbana 1
Vingmur 45˚ mot körbana 0,9
Väg 1
Järnväg 1,4

Brotyp Trafik Höjd pålar (m) Diameter påle (m) Bredd (m) Tot längd (m) Spännvidd (m) Anbudsdumma SEK m^2 pris från snurra (kr/m^2)
Samverkansbro Väg 8 (8st) 0,43 7 40,6              32 6 215 000 24710
Samverkansbro Väg 15,5 (8st) 0,54 7 53,1              42,142 10 415 000 28774
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Uträkning av pris för överbyggnad och landfästen enligt ovan nämnda formler 6 och 7, redovisas i 
tabell 9 nedan. För att få fram viktningsfaktorer som passar alla studerade broar har faktorerna k1 och 
k2 har justerats tills totalsumman landar så nära anbudssumman som möjligt på samtliga broar.  
 
Totalsumman som ska landa så nära anbudssumman som möjligt beräknas enligt formel 8. 
 
Viktningen har gjorts med hjälp av intervjuer där information har samlats in om för vilken 
utformning som bör vara mer kostsamt. Resultatet ses i tabell 9.  
  
Tabell 9  Resultat av viktning för k faktorer 

 
 
 
Alla ovan nämnda formler och tabeller samanställdes och resulterade i en Excel-snurra för att 
enkelt kunna räkna ut ett unikt kvadratmeterpris för överbyggnad samt ett unikt pris för 
landfästen för framtida broar, se tabell 10. Dessa kvadratmeterpriser används för att beräkna 
investeringskostnader för en bro som sedan används i framtida LCC-analyser.  
 
Nedan visas ett exempel på hur Excel-snurran kan användas, se tabell 10. De gula cellerna fylls i 
beroende på brons mått och antal pålar och de blå cellerna fylls i med hjälp av k-värden från tabellen 
under.  
 

Överbyggnad (kr) Landfästen (kr) Tot (kr) Anbudssumma (kr) Bredd (m) % rätt
5824000 715520 6539520 6 215 000 7 0,95037556
7669844 1740960 9410804 10 415 000 7 1,10670672

Samverkansbro
Viktade värden 26 000/m2 26000

k-faktorer
Vägbro 1
Järnväg 1,3
Bredd <10 1
Bredd >10 0,8
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Tabell 10 Ett exempel där en samverkansbro värde matas in i snurran 

 
 

5.3 Jämförelse med trafikverkets schablonbelopp 
I tabell 11 och tabell 12 nedan visas en jämförelse av trafikverkets nuvarande schablonvärden 
och denna rapports framtagna schablonvärden.  
 
Tabell 11 Trafikverkets schablonbelopp för investeringskostnader 

 
 
Tabell 12 Rapportens schablonbelopp för investeringskostnader 

 
 

Samverkansbro
Indata om bron
Pris [kr/m^2] 26000
Bredd [m] 8
Höjd på pålar [m] 10
Spännvidd [m] 10
Bredd på pålar [m] 0,52
Antal pålar [st] 10

k-faktorer
Bredd 0,7
Trafik 1

Utdata
Kostnad överbyggnad [kr/m^2] 18200
Kostnad Landfästen [kr/m^2] 26000

Tabell för olika k-faktorer
Samverkansbroar
Pris [kr/m^2] 26000

k-faktor
Bredd < 10m 0,7
Bredd > 10m 0,6
Väg 1
Järnväg 1,3

Schablonvärden för investeringskostnader Enhet Värde
Rörbro kr 10 000
Bro spann < 10 m kr 12 000
Bro spann 10-30 m kr 17 000
Bro spann >30 m kr 25 000
Snedkabelbro kr 30 000
Hängbro kr 50 000
Öppningsbar bro kr 50 000

Schablonvärden för investeringskostnader Enhet Värde
Plattrambro < 17m kr 8 000
Plattrambro > 17m kr 10 000
Samverkansbro kr 26 000
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För att se om rapportens värde är bättre än trafikverkets schablonbelopp, testades båda 
beloppen att sättas in i ett LCC-ark som Tyréns har framställt och använder vid deras LCC-
analyser. I denna jämförelse används två plattrambroar med en känd anbudssumma, se tabell 
13, för att se vilken av metoderna som hamnar närmast anbudssumman och därmed stämmer 
mest.    
 
Tabell 13 Två exempelbroar med känd anbudssumma 

 
 
Värden från dessa broar har matats in i tabell 3 för att få fram ett m2-pris för överbyggnad 
samt landfästen som kan matas in i LCC-arket se bilaga 1 och bilaga 2. Enligt tabell 11 så 
kommer båda broarna få ett schablonbelopp från trafikverket som är 17 000 kr/m2, dessa 
värden ses i tabell 14. 
 
Tabell 14 Rapportens m2 priser för två exempelbroar 

 
 
Då värden från exempelbroarna matas in i LCC-arket, se bilaga 1-4, resultarar detta i att 
rapportens beräkning stämmer bättre överrens med det verkliga anbudspriset än vad 
trafikverkets schablonbelopp gör. 
 
  

Brotyp Trafik Höjd (pelar) Bredd Spännvidd Anbudsdumma SEK Anmärkning
Plattrambro testväg 3,3 18,5 12,4 2 767 000 Sneda pelare, vingar längst med körbana
Plattrambro testväg 6,5 16,5 13,5 3 062 000 Sneda pelare, vingar 45 grader

Ex 1 Ex 2
Rapportens värde överbyggnad 8800 8800
Rapportens värde underbyggnad 6160 5544

Trafikverkets värde 17 000 17 000
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5.4 Diskussion 
Det var svårt att få fram viktningsfaktorer som skulle stämma överens med alla anbudspriser som 
samlats in för broarna, trots att broarna såg lika ut på ritningarna. Detta kan bero på att broarna har 
olika grundläggningsmetoder som är antingen är dyrare eller billigare. Det kan också bero på att 
broarna byggdes olika år som innebär att konjunkturen antingen var hög eller låg, vilket påverkar 
anbudspriset som entreprenören kan lämna. En fjärde faktor som påverkar priset är vilken konkurrens 
det är om att bygga bron, fler entreprenörer som lägger anbud pressar ner priserna. En femte faktor är 
att bropriserna kan variera beroende på om beställaren beställer en eller flera broar på samma 
vägsträcka. En bro är dyrare att bygga än flera broar i samma område då man kan dra nytta av t.ex. 
maskiner som redan är ditkörda.  
 
Idag använder många projektörer trafikverkets schablonbelopp för investeringskostnader vid 
LCC-analyser. Det är oklart vad som ingår i trafikverkets priser, då den informationen hålls 
hemlig. Dessa värden är uppdelade till viss del för olika brotyper, som kan ses i tabell 11. 
Dessa uppdelningar är mycket grova då det finns många olika brotyper under kategorin ”Bro 
spann”. Två exempel som går under denna kategori är de broar som tas upp i rapporten, 
plattrambro och samverkansbro. Som sett tidigare i rapporten så skiljer det mycket i 
kvadratmeterpris på dessa två typer, vilket bekräftar att trafikverkets belopp är mycket 
generella.  
 
Vid en jämförelse av trafikverkets schablonvärden och de värden som rapporten resulterar i, 
enligt tabell 12, så ses att beloppen i stora drag ligger runt samma summa. De två tabellerna 
visar att trafikverket har värden som kan tillämpas på fler olika brotyper, medans rapportens 
värden endast går att tillämpa på två brotyper. I jämförelsen som gjordes i LCC-arket mellan 
metoderna så fungerar metoden med rapportens värde bättre än metoden med trafikverkets 
schablonbelopp. Vad detta beror på är svårt att säga men eftersom rapportens värden är 
viktade mot liknande broar som exempelbroarna är de värdena mer exakta än trafikverkets 
mer generella värden. 
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6 Slutsats 
Slutsatsen är att det är svårt att få fram bättre underlag för beräkning av investeringskostnader som 
används i livscykelkostnadsanalysberäkningar för broar. Detta beror på att broar är komplexa 
konstruktioner och det gör det svårt att generalisera brokonstruktioner och gör därför att resultatet 
kan vara osäkert att använda för framtida broar. För plattrambroar där det finns indata för fler broar 
kommer resultatet vara mer noggrant än för samverkansbroar där information endast har hittats för 
två stycken broar. Ett tydligt samband är att investeringskostnader för samverkansbroarna är generellt 
dyrare än för plattrambroar. 
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7 Fortsatt arbete 
Denna rapport avgränsade sig till endast två brotyper samt endast väg- eller järnvägsbroar och 
broar med spännvidd >6m. En intressant rapport för framtida studier skulle kunna vara om det 
går att utföra studien på fler brotyper eller på mindre broar. En möjlighet är också att fortsätta 
med denna metod och ta in kostnader för ännu fler broar för att göra resultatet mer noggrant. 
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Bilagor 
B1 
Bilaga 1 Rapportens beräkning av exempelbro 1 insatt i Tyréns LCC-ark kompletterat med de gula fälten. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Berörd bro:

Resultat (olika kalkylräntor): 3,50% 2,50% 4,50%
Investeringskostnad Väg [kr] 0
Investeringskostnad överbyggnad [kr] 2 018 720
Investeringskostnad underbyggnad [kr] 752 136
Investeringskostnad bro [kr] 2 770 856
Annuitetsfaktor [-]: 28,111
EAC [kr/år]

Indata Enhet Värde
Teknisk livslängd år 120
Kalkylränta % 3,50%  ˅  Drop down list
Investeringskostnad överbyggnad per m2 [kr/m2]: kr 8 800
Investeringskostnad underbyggnad per m2 [kr/m2]: kr 6 160

Konstruktionsdel Enhet Värde
Ungefärlig spännvidd m 12,4
Brolängd m 0,0
Total Brobredd m 18,5
Betongyta m2 0,0
Stålyta m2 0,0
Beläggningsyta (Broyta) m2 251,6
Alla Synliga ytor m2 251,6
Lager st 8,0
Längd kantbalk m 0,0
Räckeslängd m 0,0
Höjd pelare m 3,3

Exempel 1
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B2 
Bilaga 2 Rapportens beräkning av exempelbro 2 insatt i Tyréns LCC-ark kompletterat med de gula fälten 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Berörd bro:

Resultat (olika kalkylräntor): 3,50% 2,50% 4,50%
Investeringskostnad Väg [kr] 0
Investeringskostnad överbyggnad [kr] 1 960 200
Investeringskostnad underbyggnad [kr] 1 189 188
Investeringskostnad bro [kr] 3 149 388
Annuitetsfaktor [-]: 28,111
EAC [kr/år]

Indata Enhet Värde
Teknisk livslängd år 120
Kalkylränta % 3,50%  ˅  Drop down list
Investeringskostnad överbyggnad per m2 [kr/m2]: kr 8 800
Investeringskostnad underbyggnad per m2 [kr/m2]: kr 5 544

Konstruktionsdel Enhet Värde
Ungefärlig spännvidd m 13,5
Brolängd m 0,0
Total Brobredd m 16,5
Betongyta m2 0,0
Stålyta m2 0,0
Beläggningsyta (Broyta) m2 242,6
Alla Synliga ytor m2 242,6
Lager st 8,0
Längd kantbalk m 0,0
Räckeslängd m 0,0
Höjd pelare m 6,5

Exempel 2
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B3 
Bilaga 3  Beräkning av exempelbro 1 med hjälp av trafikverkets schablonbelopp insatt i Tyréns LCC-ark 

 
 

Berörd bro:

Resultat (olika kalkylräntor): 3,50%
Investeringskostnad Väg [kr] 0
Investeringskostnad bro [kr] 4 277 200
Annuitetsfaktor [-]:
EAC [kr/år]

Indata Enhet Värde

Teknisk livslängd år 120
Kalkylränta % 3,50%  ˅  Drop down list
Investeringskostnad per m2 [kr/m2]: kr 17 000

Konstruktionsdel Enhet Värde

Ungefärlig spännvidd m 12,4
Brolängd m
Total Brobredd m 18,5
Betongyta m2 0,0
Stålyta m2 0,0
Beläggningsyta (Broyta) m2 251,6
Alla Synliga ytor m2 251,6
Lager st 8,0
Längd kantbalk m
Räckeslängd m

Exempel 1 trafikverkets schablonbelopp



 

  
  
   Örebro universitet  Örebro University 
Institutionen för naturvetenskap och teknik  School of Science and Technology 
 701 82 Örebro   SE-701 82 Örebro, Sweden 
 
 
 32 

B4 
Bilaga 4   Beräkning av exempelbro 2 med hjälp av trafikverkets schablonbelopp insatt i Tyréns LCC-ark 

 
 

Berörd bro:

Resultat (olika kalkylräntor): 3,50%
Investeringskostnad Väg [kr] 0
Investeringskostnad bro [kr] 4 123 350
Annuitetsfaktor [-]:
EAC [kr/år]

Indata Enhet Värde
Teknisk livslängd år 120
Kalkylränta % 3,50%  ˅  Drop down list
Investeringskostnad per m2 [kr/m2]: kr 17 000

Konstruktionsdel Enhet Värde
Ungefärlig spännvidd m 13,5
Brolängd m
Total Brobredd m 16,5
Betongyta m2 0,0
Stålyta m2 0,0
Beläggningsyta (Broyta) m2 242,6
Alla Synliga ytor m2 242,6
Lager st 8,0
Längd kantbalk m
Räckeslängd m

Exempel 2 trafikverkets schablonbelopp


