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1. Bakgrund 
SWECO har fått i uppdrag av Göteborgs Stad Trafikkontoret att ta fram underlag för det pågående 

Kanalmursprogrammet. Det bestod av en teknisk rapport ”Upprustning av kanalmurar i Göteborg”, 

daterad   2020-09-23 med tillhörande översiktliga kostnadsbedömning. 

Med anledning av detta underlag har ett antal frågor rests av Trafiknämnden, vilka avses besvaras 

med denna PM. Frågorna som denna PM berör kan i korthet formuleras enligt nedan: 

- Går det att göra besparingar genom att ansätta lägre livslängdklass för kanalmurarna? 

- Går det att göra besparingar genom att dimensionera kanalmurarna för lägre laster? 

Med detta som utgångspunkt är denna PM ett försök att kortfattat beskriva om det går att göra 

större besparingar genom att justera dessa förutsättningar och vilka konsekvenser det kan få. 

Resonemang om begrepp och övriga förutsättning utgår i denna PM från att det handlar om 

kanalmurskonstruktioner i betong belägen i stadsmiljö. 

2. Regelverk 
Anvisningar och förutsättningar för projektering av byggnadsverk anges i Trafikkontorets tekniska 

handbok. För trafikkontorets anläggningar som kan belastas av trafiklaster har staden beslutat att 

följa Trafikverkets regelverk enligt nedan: 

• EKS 11 (BFS 2019:1) SS-EN 1990 – SS-EN 1999 TRVINFRA-00226 Version 1.0, ”Bro och 

broliknande konstruktion, Allmänna krav” 

• TRVINFRA-00227 Version 1.0, ”Bro och broliknande konstruktion, Byggande” 

• AMA anläggning 20 

Dessa refereras till i föreliggande PM hädanefter som ”dimensioneringsregler”. 

3. Dimensionering med hänsyn till beständighet (teknisk livslängd) 

Livslängd och beständighet 
En betongkonstruktion ska uppfylla kriterier för beständighet, bärförmåga och stabilitet genom hela 

sin tekniska livslängd utan betydande förlust av dess bärförmåga eller att konstant oförutsett 

underhåll krävs. 

Livslängdsklasserna L 20, L 50 och L 100 anses motsvara en teknisk livslängd lika med 40, 80 

respektive 120 år enligt dimensioneringsreglerna. 

För att kunna uppnå dess tekniska livslängd ska en betongkonstruktion skyddas mot eller klara 

aktuella miljöbelastningar. Dessa miljöbelastningar kan vara till exempel väderpåverkan, 

koldioxidpåverkan (karbonatisering) eller kemiskt angrepp från väg- eller havssalt, som tränger in i 

betongen och gör att armeringen kan börja rosta. 

Betongkonstruktioner ska dimensioneras och utformas så att de får den avsedda tekniska 

livslängden i den miljö de är belägna.  

Exponeringsklasser 
Begreppet "exponeringsklass" används för att klassificera hur aggressiv omgivningen är för en 

betongkonstruktion utifrån den miljö där den ska stå. 



 

 

Exempelvis tillhör en konstruktion som befinner sig utomhus i eller vid havsvatten och inom skvalp- 

och stänkzon exponeringsklass XS3/XF4. Exponeringsklassen avgör sedan bland annat kravet på 

betongkvalitet och täckande betongskikt. 

Täckande betongskikt 
Täckande betongskikt är betongens tjocklek mätt från yttre ytan av den ytligaste armeringen till 

närmaste betongyta. Tjockleken hos det täckande betongskiktet har betydelse både för 

sprickbildning, korrosions- och brandskydd. Det täckande betongskiktet (TB) har också en funktion 

att ta upp den kraft som överförs mellan betongen och armeringen. Se Figur 1 . 

 

Figur 1 Principtvörsnitt av en armerad betongkonstruktion 

Tabell 1 nedan visar minsta täckande betongskikt för olika livslängdsklasser för en vanligt 

förekommande betongkvalitet ( hållfasthetsklass) i anläggningar. 

Tabell 1 minsta täckande betongskikt med hänsyn till beständighet för en konstruktion i exponeringsklass XS3/XF4 och i 
olika livlängdsklasser.  

Exponerings- Betong- minsta täckande betongskikt  

klass kvalitet   cmin, mm 

XS3/XF4 C35/45 L100 L50 L20 

  vctekv=0,4 55 45 35 

 

Av Tabell 1 framgår till exempel att det skiljer 1 cm i täckande betongskikt mellan L50 och L100. 

Bärförmåga 

Effektiva höjden:  
Bärförmågan hos en betongkonstruktion är beroende av betong, armering och effektiva höjden d, 

alltså måttet från armeringens tyngdpunkt till kanten som utsätts för tryck, som i sin tur påverkas av 

täckande betongskikt. Se Figur 1. 

Exempelvis, för en mur med bestämd tjocklek och som ska uppnå en viss bärförmåga, medför val av 

kortare livslängd besparingar i armering. Se Tabell 2. 

Å andra sidan,  för en mur med bestämd armeringsmängd och som ska uppnå en viss bärförmåga, 

medför val av kortare livslängd besparingar i betong. Se Tabell 2. 

 



 

 

Tabell 2 besparingar i material, armering respektive betong, vid val av kortare livlängdsklasser än L100. 

Förutsättningar           

Betong        

Betongkvalitet:   C35/45, vctekv= 0,40   

Exponeringsklass:   XS3/XF4    

dimesionerande tryckhålfasthet, fcd= 23 Mpa    

         

Armering        

Ameringskvalitet :   K500C-T    

diemsionerande hållfasthet, fyd= 435 Mpa    

armeringsjärn, diameter  16 mm    

         

Fall 1: variera amreringsmängd för mur med given tjocklek,   

och erfordrad bärförmåga         

Livslängdsklass   L100 L50 L20 

minsta täckande betongskikt, mm 55 45 35 

Murtjocklek, mm   300 300 300 

effektiv d, mm   237 247 257 

erfordrad bärförmåga, Md, kNm/m 99 99 99 

Armeringsmängd, As, mm2/m 1005 960 920 

Betongmängd, m3/m  23 23 23 

Armering, besparing   0% 4% 8% 

         

Fall 2: variera murtjocklek för en given armeringsmängd,   

och erfordrad bärförmåga         

Livslängdsklass   L100 L50 L20 

minsta täckande betongskikt, mm 55 45 35 

Murtjocklek, mm   300 290 280 

effektiv d, mm   237 237 237 

erfordrad bärförmåga, Md, kNm/m 99 99 99 

Armeringsmängd, As, mm2/m 1005 1005 1005 

Betongmängd, m3/m  23 22 21 

Betong, besparing      0% 3% 7% 

 

Slutsatser avseende val av kortare livslängd 
Av Tabell 2 ovan framgår att val av kortare livslängder för en konstruktion i exemplet medför att 

besparingar i armering för ett konstant betongtvärsnitt är 4% och 8% när livslängd L50 respektive 

L20 väljs. Motsvarande besparingar i betong med konstant armering är 3% respektive 7%. 

  



 

 

Beträffande armering så är det värt att påpeka att: 

- I praktiken görs slutlig anordning av armering i en konstruktion med hänsyn till 

standardisering och val av ”produktionsvänliga” mått. Det är då högst sannolikt att den 

slutliga anordning av armering av en konstruktion med L100 och en konstruktion L50 blir 

ganska lika, när skillnader mellan erfordrad armering är så lite. 

- Förutom armering som erfordras för att uppnå en viss bärförmåga (huvudarmering), 

erfordras sekundärarmering för att begränsa storleken på av sprickor orsakade av 

temperaturändringar, samt monteringsarmering med hänsyn till produktion. Det betyder att 

skillnader mellan huvudarmering i exemplet blir ännu mindre, när det tas hänsyn till den 

totala armeringsmängden i konstruktionen. 

Som synes i exemplet ovan så är det alltså möjligt att göra viss besparing i investeringskostnad för 

betong och armering genom att välja en lägre livslängdklass som exempelvis L20. Dock är dessa 

procentsatser inte så stora när hänsyn tas till projektets totala kostnad med schakt och fyllning, 

ledningsomläggningar, förorenad mark, geotekniska förstärkningsåtgärder, trafikomläggningar, 

etableringskostnader, trädflyttar etc. Det utgör endast en bråkdel av den totala kostnaden totalt 

sett. 

Det innebär att det inte blir någon större besparing, samtidigt som det blir betydande konsekvenser i 

form av förkortad livslängd för konstruktionen. 

Val av kortare livslängder är ekonomiskt försvarbara vid reparationer eller ombyggnationer, när 

livslängd av befintliga huvudkonstruktioner har redan delvis förbrukats. 

  



 

 

4. Dimensionering med hänsyn till trafiklaster och bärighetsklasser 

Lastmodell vid dimensionering  
För att ta hänsyn till trafiklaster som påverkar konstruktionerna används lastmodeller bestående av 

olika uppställningar av punktlaster som representerar hjulaxlar för ett visst fordon.   

I Trafikverkets dimensioneringsregler för broar kompletteras dessa lastmodeller med ett antal 

typfordon. Typfordon kan bestå av en enstaka axel eller en lastgrupp av närliggande axlar (så kallad 

boggi eller trippelaxel) och en utbredd last.  

Om trafiklaster överförs till konstruktionen genom jordfyllning kan dock dessa punktlaster uttryckas 

som en ekvivalent ytlast. Denna last kallas överlast.  

Trafiklaster på geokonstruktioner som befinner sig djupare än 1,5 m under vägens överyta kan antas 

som en ekvivalent ytlast på 20 kN/m2, enligt Trafikverkets dimensioneringsregler. 

Trafiklaster från spårvagn kan antas som en ekvivalent ytlast på 15 kN/m2, enligt Trafikkontorets 

Tekniska handbok. 

Bärighetsklasser enligt Transportstyrelsen  
Transportstyrelsen indelar svenska vägnätet i bärighetsklasser. Begränsningar på axel-, boggi-, eller 

trippelaxeltryck samt högsta bruttovikt för vägen beror på vägens bärighetsklass och avståndet 

mellan axlar. Ursprungligen fanns det Bärighetsklass 1 ,2 och 3 (BK1, BK2, BK3) med BK1 och BK3 

med högsta respektive lägsta tillåtna vikter. Bärighetsklass BK4 tillkom 2018 och kan tillåta högre 

vikter än BK1. 

Om inte annat har föreskrivits tillhör en allmän väg bärighetsklass 1 (BK1) och övriga vägar som inte 

är enskilda bärighetsklass 2 (BK2). Om föreskrivna bärighetsklasser begränsar högsta bruttovikt 

märks de ut med vägmärke.  

Samband mellan dimensionerande lastmodell och bärighetsklasser 
Begrepp bärighetsklass och indelning i bärighetsklasser BK1- BK4 finns inte upptagna i Trafikverkets 

dimensioneringsregler. Det finns däremot ett indirekt samband mellan de typfordon som tillämpas 

vid dimensionering och de uppställningar av axlar som Transportstyrelsens 

bärighetsklassbegränsningar baseras på. 

Vid dimensionering av nya broar eller andra byggnadsverk som kan påverkas av trafiklaster tillämpas 

föreskrivna lastmodeller, typfordon eller när det är aktuellt, ekvivalent ytlast. Det leder till att 

konstruktionens framräknade bärighet motsvarar minst bärighetsklass 1,  BK1. Det är dock inte 

praxis att dimensionera nya konstruktioner för laster motsvarande lägre bärighetsklasser. 

Tabell 3 visar ekvivalent ytlast av trafik för olika bärighetsklasser. Utgångspunkt har varit att tilldela 

värde på ytlast enligt dimensioneringsreglerna till ett boggiaxeltryck i bärighetsklass 1. Motsvarande 

ytlast för övriga bärighetsklasser har interpolerats linjärt därefter. Resultat i Tabell 3 är förenkling 

och används här för senare jämförelser av lasteffekter. 

Fullständiga begränsningar som medges för respektive bärighetsklass och axelavstånd kan hämtas 

från Transportstyrelsens hemsida. 

  



 

 

 

Tabell 3 Motsvarande ytlast av trafik för olika bärighetsklasser 

Bärighetsklass BK1 BK2 BK3 

Boggiaxeltryck, kN 180 160 120 

Ytlast, kN/m2 20 18 13 

avvikelse mot BK1, % 0% 11% 33% 

 

Tabell 4 Exempel på fordon som kan trafikera de olika bärighetsklasserna: 

BK1 BK2 BK3 

All trafik med 
bruttovikt upp till 64 
ton tillåten,  
t ex spårvagnar*) 
bussar, tunga lastbilar, 
arbetsfordon mm. 
Beroende på 
fordonens axelavstånd 
och axeltryck kan 
tillåten bruttovikt 
dock vara mindre.  

Bussar och lastbilar 
med upp till 51,4 
tons bruttovikt. 
Beroende på 
fordonens 
axelavstånd och 
axeltryck kan tillåten 
bruttovikt dock vara 
mindre. 

Mindre lastbilar 
och fordon med 
max 37,5 tons 
bruttovikt. 
Beroende på 
fordonens 
axelavstånd och 
axeltryck kan 
tillåten bruttovikt 
dock vara mindre. 

*) Spårbunden trafik omfattas egentligen inte av BK-systemet. 

Dispensfordon 
Vid behov av transporter med högre laster än vägens tillåtna laster erfordrar dispens från 

regelverket om tillåtna laster.  

Högre trafiklaster är möjliga för att säkerhetsfaktorerna kan sänkas tillfälligt och på ett kontrollerat 

sätt. Det med hänsyn till att axeltryck och bruttovikt hos ett dispensfordon är verifierade, hastighet 

som ger ökade lasteffekter kan begränsas, eller genom åtgärder för gynnsammare spridning av 

hjullaster, exempelvis med användning av körplåtar, stockmattor mm. Det går också att se över om 

eventuella medverkande laster kan uteslutas, exempelvis genom att tillfälligt begränsa andra 

trafikslag. 

Ansökan om dispens ska följa kommunens regler och hanteras av Trafikkontoret. Hantering av 

ansökan kan också betyda att bärighet av broar eller byggnadsverk som aktuell transport passerar 

behöver kontrolleras.  

Laster 
Konstruktionerna ska dimensioneras för de lasteffekter som uppstår av mot konstruktionen 

verkande permanenta laster, som egentyngd och jordfyllning samt variabla laster, som trafik. 

För stödmurkonstruktion i  Figur 2 gäller att murdelen ska ha tillräcklig bärförmåga för att motstå 

lasteffekter av horisontellt jordtryck, som orsakas av jordfyllning samt trafiklaster. 



 

 

 

Figur 2 Stödmurkonstruktion utsatt för trafiklast 

Kombination av laster  
Aktuella laster tilldelas olika kombinationsfaktorer och kombineras för att ta fram ogynnsammaste 

lasteffekter, enligt gällande dimensioneringsregler. 

Lastkombinering tar också hänsyn till konstruktionens säkerhetsklass, som är beroende av de 

förväntade konsekvenserna vid uppkomst av brott, samt lastkoefficienter,  som beaktar sannolikhet 

av ogynnsamma avvikelse från karakteristiska värden.  

Tabell 5 visar erfordrad armeringsmängd för en mur med en viss tjocklek och livslängd och som krävs 

för att uppfylla en erfordrad bärförmåga efter olika bärighetsklasser. 

Tabell 5 besparingar i armering vid val av längre bärighetsklasser 

Förutsättningar           

fyllning        

fyllningshöjd, m   3    

fyllning tunghet, kN/m3  20    

Koefficient vilotryck, ko   0,4    

         

Betong        

Betongkvalitet:   C35/45, vctekv= 0,40   

Exponeringsklass:   XS3/XF4    

dimensionerande tryckhålfasthet, fcd= 23 Mpa    

         

Armering        

Ameringskvalitet :   K500C-T    

dimensionerande hållfasthet, fyd= 435 Mpa    

Armeringsjärn, diameter  16 mm    

         
  



 

 

Lastkombinering           

Säkerhetsklass   sk 3    

Lastfaktor, jordtryck  1,2    

Lastfaktor, trafiklast  1,5    

         

Bärighetsklass     BK1 BK2 BK3 

Ytlast, qö, kN/m2   20 18 13 

Lasteffekt av ytlast, Mö, kNm/m 36 32 23 

Lasteffek av jordtryck, Mj, kNm/m 36 36 36 

Dimensionerande lasteffekt, Md 97 92 78 

         

Livslängdsklass   L100 L100 L100 

minsta täckande betongskikt, mm 55 55 55 

Murtjocklek, mm   300 300 300 

Armeringsmängd, As, mm2/m 980 930 780 

Armering, besparing    0% 5% 20% 

 

Slutsatser avseende val av lägre bärighetsklass 
Av Tabell 3 framgår att procentuella skillnaden mellan bärighetsklass 1 och övriga bärighetsklasser är 

11% respektive 33%. , när belastning med ekvivalent ytlast tillämpas. 

Detta leder till skillnader i erfordrad armeringsmängd och besparingar i armering på 5% respektive 

20% . 

Beträffande armering så är det värt att påpeka att: 

- I praktiken görs slutlig anordning av armering i en konstruktion med hänsyn till 

standardisering och val av ”produktionsvänliga” mått. Det är då högst sannolikt att den 

slutliga anordningen av armering för en konstruktion dimensionerad för BK1 blir ganska lik 

en konstruktion dimensionerad för BK2. 

- Förutom armering som erfordras för att uppnå en viss bärförmåga (huvudarmering), 

erfordras sekundärarmering för att begränsa storleken på av sprickor orsakade av 

temperaturändringar, samt monteringsarmering med hänsyn till produktion. Det betyder att 

skillnader mellan huvudarmering i exemplet blir ännu mindre, när det tas hänsyn till den 

totala armeringsmängden i konstruktionen. 

Det finns alltså möjliga besparingar att göra med avseende på armering om en konstruktion skulle 

dimensioneras för en lägre bärighetsklass. Dock är dessa procentsatser inte så stora när hänsyn tas 

till projektets totala kostnad med schakt och fyllning, ledningsomläggningar, förorenad mark, 

geotekniska förstärkningsåtgärder, trafikomläggningar, etableringskostnader, trädflyttar etc. Det 

utgör endast en bråkdel av den totala kostnaden totalt sett. 

De praktiska konsekvenserna av att lastbegränsa en anläggning som är belägen i stadsmiljö skulle bli 

stora och det skulle påverka möjligheten till godsleveranser, service-, väg- och spårtrafik mm. 

Mängden ansökningar om dispens skulle mångfaldigas och utgöra en administrativ belastning för 

staden. 



 

 

Det innebär att det inte blir någon större besparing, samtidigt som det blir betydande konsekvenser i 

form av lastbegränsningar på gator belägna intill kanalmurarna. 

 

5. Sammanfattning 
Sammantaget kan sägas att möjligheten till eventuella besparingar som kan göras genom att välja 

kortare livslängder eller dimensionera för lägre bärighetsklasser totalt sett är liten i förhållande till 

projektets investeringskostnad och skulle innebära stora konsekvenser i form av lastbegränsningar 

eller behov av tätare kostsamt underhåll eller utbyte av konstruktioner. 

Med hänsyn till vilka konsekvenser det innebär att göra stora reparationer eller byta ut 

konstruktioner i stadsmiljö, där åtgärder skulle medföra stor omgivningspåverkan eller störningar i 

trafik är det gynnsamt med lång livslängd. Att behöva byta ut hela konstruktioner med tätare 

intervall är förutom kostnaden en miljöbelastning. Det skulle helt enkelt inte vara lönsamt eller 

miljömässigt försvarbart med hänsyn till de konsekvenser det skulle innebära. Alternativet med 

lastbegränsningar bedöms i praktiken vara ett oacceptabelt alternativ eftersom det skulle innebära 

att det till exempel inte går att bedriva kollektivtrafik eller ha godsleveranser till verksamheter etc. 

Det medför att slutsatsen blir att lång livslängd bör väljas totalt sett för att förskjuta kostnader för 

underhåll eller utbyte av konstruktionen så långt in i framtiden så möjligt, helt enkelt för att 

investeringskostnaden ändå är mycket stor och besparingsmöjligheterna är begränsade i förhållande 

till de negativa konsekvenserna. 

Istället bör planering och samordning av produktion, standardisering och upphandling prioriteras för 

att kunna uppnå det ekonomiskt mest fördelaktiga utförandet. 

 


