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Sammanfattning 

Denna rapport har kommit till efter en studie som genomförts för att försöka identifiera de 

viktigaste faktorerna som påverkar valet av slitlager på broar. Studien syftade även till att 

försöka bringa klarhet över vilka grunder som slitlager tidigare har valts på och bör väljas på i 

framtiden. Resultatet av studien är att slitlager riskeras att baseras på oklara grunder utan en 

tydlig motivering och otydliga riktlinjer. Det är ofta som personliga åsikter har ett stort 

inflytande i valet av slitlager. Ekonomi, typ av entreprenad eller estetik är andra avgörande 

faktorer vid val av slitlager. Studien har genomförts utifrån djupgående intervjuer med 

sakkunniga personer.  
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Abstract 

This report is the result of a study conducted to try to identify the most important factors 

affecting the choice of surface course on bridges. The study also aimed to clarify the reasons 

for which surface course were previously chosen and should be chosen in the future. The 

result of the study is that the surface course are likely to be chosen on unclear grounds without 

a clear motivation and unclear guidelines. It is often that private opinions have a big influence 

on the choice of the surface course. Economics, type of contract or aesthetics are other crucial 

factors in choosing of the surface course. The study has been conducted using in-depth 

interviews with people having knowledge in the field.  
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Förord 

Detta examensarbete har sitt ursprung i en idé från trafikverket. Trafikverket upplevde att det 

saknades en sammanställning av den kunskap och information som finns om de olika 

slitlagren som används på brobanor. Examensjobbet har utförts av författarna gemensamt i 

samtliga avsnitt.  

 

Tack till Arvid Hejll som har ställt upp som handledare från trafikverket och hjälpt oss att 

kunna genomföra detta arbete. Även ett stort tack till vår handledare Ove Sundmark på 

Högskolan Dalarna som har guidat oss fram i examensarbetet.  

 

Utan alla intervjuade personer som har ställt upp så hade inte detta examensarbete kunnat 

genomföras. Vi vill därför ägna ett stort tack till alla som har ställt upp på intervjuer och till 

alla som har lagt ner tid i jakten på att försöka få tag i människor som kan hjälpa oss. 

 

Erik Embretsén och Joel Häggström, Borlänge, 4 maj 2018 
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Begrepp och Förkortningar 

AMA – Ett referensverk från Svensk Byggtjänst, Allmän material- och arbetsbeskrivning 

Bitumen – Bindemedel 

GC – Gång och cykelväg 

Klorider – Ämnen, t.ex. salter som kan medföra till galvanisk korrosion i armeringen 

LCC – Life Cycle Cost 

Primer – Ytbehandling som ökar vidhäftningsförmågan 

TRVK Bro – En publikation från Trafikverket som i folkmun kallas för bronormen. 

ÅDT – Årsdygnstrafik 

 

I rapporten nämns direktgjuten slitbetong enbart som slitbetong.   
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Broar är en viktig del av Sveriges infrastruktur och utan dem skulle det i princip vara omöjligt 

att ta sig över alla hinder som finns i naturen. De underlättar transporter, resor och ökar 

framkomligheten för olika sorters kommunikationsmedel. Svensk ekonomi bygger på handel, 

där exporten är en betydande del. Allt detta skulle ha otroligt svårt att fungera om det inte 

fanns en fungerande infrastruktur. 

 

I Sverige finns det 16 600 broar, många av dessa har några år på nacken redan och blir allt 

äldre (Trafikverket, 2018). Ju äldre en bro blir desto mer underhåll brukar den generellt 

behöva. Dessutom tillkommer det ett antal nya broar varje år som kommer bli äldre och kräva 

underhåll. Drift och underhåll av broar är en stor kostnad för Trafikverket varje år, pengar 

som används till att vidmakthålla en acceptabel standard på broarna.  

 

Konsekvenserna av ett allmänt dåligt underhåll på infrastrukturen och i synnerhet på broar 

skulle påverka svensk ekonomi och således alla i det svenska samhället. Därför är det viktigt 

att pengarna som satsas på underhåll läggs på rätt saker och får önskvärd effekt.  

 

Om underhållet går att minska så skulle det gå att spara mycket pengar, som skulle kunna 

läggas på andra saker. När det byggs en bro så läggs det ett skyddande lager överst som kallas 

för slitlager, vilket även utgör körbanan. Slitlagret har flera olika funktioner men de viktigaste 

är att skydda brokonstruktionen och göra det möjligt för en bekväm och säker färd över bron. 

 

De vanligaste slitlagren som används idag är direktgjuten slitbetong, gjutasfalt och 

bitumenbunden asfalt med tätskiktsmatta. Direktgjuten slitbetong utgör även tätskikt vilket 

minskar antalet arbetsmoment och felkällor. (Hassan, 2011) (Trafikverket, Ebbe Rosell, 2011)  

 

När Trafikverket bygger en ny bro eller renoverar en äldre bro där slitlagret byts ut så finns 

det inget vedertaget arbetssätt för att bestämma vilket slitlager som ska läggas på bron. Det är 

ofta på oklara grunder som valet av slitlager görs. 
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Om rätt underlag väljs så kan underhållsbehovet minska och ekonomiska resurser frigöras 

som Trafikverket kan lägga på annat underhåll eller felavhjälpande åtgärder för att höja den 

generella standarden i till exempel vägnätet.  

 

1.2 Syfte 

Trafikverket har kommit med ett önskemål om att göra en studie som ska undersöka och 

identifiera faktorer som påverkar valet av slitlager på broar. Syftet med detta examensarbete 

är att göra en sammanställning av kunskap och tillvägagångssätt vid tidigare val av slitlager 

på broar - med fokus på slitbetong. I nuläget finns det enligt myndigheten en mängd spridd 

kunskap som inte är sammanställd på ett lättöverskådligt sätt. Ett sekundärt syfte med denna 

rapport är att förenkla framtida val av slitlager på broar och förhoppningen är att underlätta 

för de inblandade i byggnadsprocessen.  

 

1.3 Frågeställning  

 

Nedan följer de frågeställningar som rapporten behandlar.  

• Hur har slitlager valts tidigare? 

• Vilka faktorer är avgörande vi valet av slitlager? 

• Hur bör det resoneras vid framtida val av slitlager? 

1.4 Avgränsningar 

Examensarbetet avgränsas till att endast behandla brokonstruktioner som förvaltas av 

Trafikverket, det vill säga statliga broar. Studierna tar endast hänsyn till slitlager på broar och 

eventuellt tillhörande tätskikt. Rapporten behandlar endast broar som är tänkta för biltrafik 

och alltså inte GC-broar, bryggor, ramper, järnvägsbroar m.fl. 
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2 Teori 

Det finns flertalet olika slitlager som kan användas på broar. Slitlagret är den yta som 

fordonen kör på och den skall ta upp mekanisk nötning och påfrestningar av vatten, salt och 

klimat. De slitlager som oftast används på trafikverkets broar är antingen direktgjuten 

slitbetong, det traditionella bitumenbundna eller gjutasfalt.  

2.1 Direktgjuten slitbetong 

Direktgjuten slitbetong kan delas upp i två typer. Antingen gjuts den vått i vått, d.v.s. direkt 

på den underliggande konstruktionsbetongen innan den har härdat eller så gjuts den på en 

härdad yta. Direktgjuten slitbetong behöver inget tätskikt. Vid gjutning vått i vått erhåller 

slitbetongen en god vidhäftning gentemot den underliggande betongen. Om slitbetongen gjuts 

på en härdad yta så behöver ytan ruggas upp för att få till en råhet och ytan kan dessutom 

behöva primas. (Trafikverket, Ebbe Rosell, 2011), (Intervju 1) 

 

 
Bild 1 Närbild på slitbetong. Bildkälla: Egen 
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Med slitbetong fås ett slitstarkt och nötningsbeständigt slitlager som har ett lågt 

underhållsbehov och en lång livslängd. För att minska antalet moment i produktionen kan en 

stålfiberarmerad slitbetong användas. (Jannok, 2004) 

 

 

Direktgjuten slitbetong började användas som ett alternativ till den traditionella asfalten i 

mitten på 80-talet. I början användes slitbetongen med goda resultat och de större 

byggföretagen var väldigt intresserade av den nya tekniken. Det blev en förenkling vid 

brorenoveringar av tät- och täckskiktet. Tyvärr så blev det med tiden sämre kvalité på utförda 

arbeten och kontrollen försvann i och med införandet av egenkontroller. Överytan fick för 

dålig jämnhet och klarade inte kraven på komfort. Slitbetongen ska täckas över efter gjutning 

och vattnas för att inte torka ut. Vid gjutning på härdad yta behöver den befintliga 

underliggande konstruktionen förvattnas. (Vägverket, Vägunderhållsavdelningen Region Norr 

, 2007), (Intervju 2) 

  

Figur 1 Brosnitt med lagerindelning. Källa: Egen 
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Att få till en tillräckligt slät och jämn yta som lever upp till jämnhetskraven kan vara en 

utmaning med slitbetong. För att underlätta det arbetet kan slitlagret övergjutas med ett par 

centimeter för att sedan i härdat tillstånd fräsas ner. På så sätt kan rätt lutning och ytskikt 

uppnås. Oavsett hur noggrant eller ordentligt arbetet utförs vid gjutningstillfället så behövs det 

nästan alltid en fräsning av ytan för att få till önskad jämnhet. (Ramadan, 2015), (Intervju 7) 

 

 

 

  

Bild 2 Bro med slitbetong. Bildkälla: Egen 
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2.2 Bitumenbundet slitlager 

Det bitumenbundna slitlagret består av asfaltbetong, det som i folkmun kallas asfalt. Asfalt är 

generellt inte vattentät utan kräver ett tätskikt under slitytan för att vatten, salt och andra 

föroreningar inte ska leta sig ner i konstruktionsbetongen. Tätskiktet ska läggas i 

körbaneriktningen och ska limmas ordentligt mot underlaget. (Vägverket, Region Väst, 2003) 

 

Brokonstruktioner som kräver tätskikt avvattnas på två sätt. Ytavlopp för vattnet som rinner 

på körbanan och grundavlopp för vattnet som har letat sig ner till tätskiktet. Utöver detta så 

kan det ibland behövas gasutlopp för de gaser som bildats i underliggande betong. Gaserna 

bildar blåsor i tätskiktet och orsakar skador i beläggningen. (Edwards, 2012) 

 

 

Bild 3 Asfaltsbeläggning. Bildkälla: Egen 
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Om tätskiktet inte är utfört ordentligt finns det en risk att det inte är tätt och 

konstruktionsbetongen blir utsatt för klorider och andra föroreningar. Detta innebär att det 

finns en betydande risk att konstruktionsbetongen börjar karbonisera och klorider tränger ner i 

betongen som slutligen når ner till armeringen. Börjar armeringen korrodera så expanderar 

den och spräcker sönder betongen. (Alf, Helmström, & Magnusson, 2006) (Sundquist, 2011) 

(Trafikverket, Ebbe Rosell, 2011) (Molin, 2004) 

 

 

 

 

Tätskiktet på en bro har en av de viktigaste uppgifterna., för att klara sin uppgift så finns det 

ett antal kriterier som det måste uppfylla. Ett tätskikt ska bland annat vara åldersbeständigt, 

tåla kemikalier (salt etc.), vattentätt och det ska klara temperaturskillnader. Att skydda 

brokonstruktionen med ett bra tätskikt är viktigt för att förlänga brons livslängd och minimera 

framtida underhållskostnader. (Hadenius, 2004) (Sundquist, 2011) 

 

 

 

  

Figur 2 Brosnitt med lagerindelning. Källa: Egen 
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2.3 Gjutasfalt 

Gjutasfalt är ett material som är slitstarkt och har en god täthet, materialet används inom 

anläggningssektorn främst som brobeläggning, parkeringsdäck eller vid reparationer av vägar. 

Det användningsområde som gemene person främst känner igen materialet ifrån är 

vägreparationer. Gjutasfalt går även att använda till en mängd andra användningsområden, det 

är ett material med stora möjligheter. (Edwards, 2012) (Gafs.nu, 2018) (Bergman, 2005) 

 

Ett potentiellt användningsområde för gjutasfalt är i cirkulationsplatser. Då det är stora 

påfrestningar på underlaget i cirkulationsplatser från trafiken så lämpar sig gjutasfalten med 

sin slitstyrka väl. På så sätt minskas underhållsinsatserna, trafikstörningarna och hållbarheten 

förbättras. (Edwards, 2012) 

 

 

Bild 4 Lagning av vägbanan med gjutasfalt 

Källa: Egen 
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2.4 Bronormen 

Bronormen eller som den egentligen heter TRVK Bro 11 är en publikation från Trafikverket 

som sammanfattar och definierar deras tekniska krav och villkor för byggnation av broar. 

Publikationen hänvisar till AMA Anläggning 10 gällande krav på material, utförande och 

kontroll. (Trafikverket, Ebbe Rosell, 2011) 

2.5 Förutsättningar 

Detta arbete förutsätter att arbetena med de olika beläggningstyperna är utförda korrekt enligt 

TRVK Bro 11 och AMA Anläggning 10. (Trafikverket, Ebbe Rosell, 2011) 

2.6 Skador 

2.6.1 Skador på direktgjuten slitbetong 

De vanligaste skadorna som uppkommer på direktgjuten slitbetong enligt ett examensarbete 

från Luleå Tekniska Universitet är följande: (Hassan, 2011) 

• Vittring – Betongen tappar sin sammansättning och torkar sönder 

• Spjälkning – Betongens och dess beståndsdelar separeras från varandra 

• Spricka – Sprickbildning i vägbanan 

• Läckage – Vatten tränger igenom ytskiktet och påverkar underliggande konstruktion 

• Spårbildning – Permanenta deformationer efter trafiken, hjulspår. 

• Slaghål – Skålformad hål i vägbanan, även kallad potthål 

• Krackelering – Ytliga mindre sprickor 

• Dragspricka – Sprickbildning på grund av spänningar i konstruktionen 
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2.6.2 Generella beläggningsskador 

Nedan presenteras de vanligaste skadorna som uppkommer på beläggning som utgör slitytan. 

(Ramadan, 2015) 

 

• Spårbildning - Permanenta deformationer efter trafiken, hjulspår. 

• Sprickbildning i hjulspåren – Sprickor som uppstår efter belastning av fordon. 

• Tvärgående sprickor – Sprickor tvärs vägbanan. 

• Fogsprickor – Sprickor mellan olika gjutningsetapper, t.ex. mellan olika körbanor. 

• Krackelering - Ytliga mindre sprickor. 

• Kantsprickor – Sprickor vid kanten av vägbanan. 

• Ojämnheter – Ojämn vägbana.  

• Blödande beläggning – Bindemedlet flyter upp till vägbanan på grund av hög värme 

• Stensläpp – Ballasten släpper från bindemedlet 

• Otillräcklig ytvattenavledning – Vattenansamling på vägbanan.  
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3 Genomförande 

3.1 Metod 

Studien har genomförts som en kvalitativ studie där den övervägande delen av 

faktainsamlingen har skett med hjälp av semistrukturerade intervjuer (Hedin, 1996 rev 2011). 

Målet har varit att djupgående intervjua personer med gedigen kunskap och lång erfarenhet av 

slitlager på broar. Personer som har haft olika roller och medverkat under olika skeden i 

byggprocessen med den gemensamma faktorn att de har haft koppling till slitlagret på broar. 

3.2 Litteraturstudie 

Inför projektarbetets start så har flertalet studier kring slitlager, slitbetong och broar studerats. 

Studierna har gjorts för att öka kunskapen kring ämnet och för att möjliggöra denna rapport. 

Bland annat så har det gjorts studier i äldre examensarbeten kring slitbetong, publikationer 

från trafikverket, handböcker i betong och artiklar om slitlager på broar.  

3.3 Intervjuer 

Studien bygger på intervjuer med människor som i sitt arbete har kommit i kontakt med 

slitlager på broar i olika delar av byggprocessen men även experter inom slitbetong. Då 

personerna är spridda över Sverige har de flesta intervjuerna gjorts över telefon. Inför varje 

intervju har förberedelser skett med tanke på personens yrke, erfarenheter och roll i 

byggprocessen för att kunna få så relevanta svar som möjligt från varje person. Totalt har 8 

intervjuer ställts. Hälften av de intervjuade personerna arbetar på en statlig myndighet och de 

resterande arbetar på byggföretag eller konsultbyråer som dagligen kommer i kontakt med 

slitlager på broar. Två av de intervjuade är placerade i de norra delarna av Sverige, fem från 

de mellersta delarna av Sverige och en av de intervjuade är verksam i södra Sverige.   
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3.4 Frågor 

Generellt sett så har frågorna till de intervjuade personerna berört skillnaden mellan de olika 

slitlagren, fördelar respektive nackdelar för varje material samt vilka problem som vanligen 

uppstår. Huvudfrågan har dock varit hur resonemanget kring val av slitlager ska vara samt 

vilka faktorer som är avgörande för valet. Frågorna har ställts på ett sådant sätt att de inte ska 

vara ledande eller uteslutande utan lämna öppet för varje person att själv uttrycka sina 

erfarenheter av slitlagren. Frågorna med svar finns bifogat, se bilaga 1-8.  

 

3.5 Analys och sammanställning av intervjuer 

Efter att varje intervju har genomförts så har de sammanfattats och analyserats för att på ett 

lättöverskådligt sätt kunna jämföras. Förklaringsmodeller har försökts identifierats och 

presenterats i resultatet.  
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4 Resultat 

Resultatet bygger på de intervjuer som gjorts och där flera personer säger samma sak. 

 

Generellt sett används två entreprenadformer vid byggnationer av broar, totalentreprenad och 

generalentreprenad. Vid totalentreprenad så är det entreprenören som tar fram handlingar och 

avgör valet av slitlager. Dock kan beställaren föreskriva en viss typ av beläggning eller att den 

måste uppfylla vissa krav. Med en generalentreprenad så är det beställaren som tar fram alla 

handlingar och entreprenören bygger enligt dem. Om det i entreprenaden föreligger ett 

underhållsansvar (funktionsentreprenad) så håller alla ingående delar i entreprenaden generellt 

sett en högre kvalité. 

 

Ekonomiska aspekter har en stor betydelse vid val av slitlager. I en generalentreprenad där det 

är beställaren som avgör slitlager så finns det flera faktorer för dem att ta hänsyn till. 

Anläggningskostnaden, drift, underhåll och förväntad livslängd är de mest avgörande 

faktorerna. I en totalentreprenad så väljer entreprenören oftast det alternativ som är mest 

ekonomiskt fördelaktigt för dem om inte beställaren har föreskrivit något annat. Om underhåll 

ingår i entreprenaden så har det en stor inverkan på valet av slitlager.  

 

Det är inte enbart ekonomiska faktorer som hänsyn måste tas till, utan det finns andra aspekter 

som påverkar valet av slitlager. Estetik, komfort och praktiska skäl är några aspekter som har 

stor inverkan på valet av slitlager. Estetiska skäl påverkar främst på sådana ställen där en 

annan typ av beläggning än den som ligger på vägen inte passar in eller av andra kulturella 

skäl. Om bron har en annan beläggning än vägen så blir det minskad komfort i form av 

skarvar och hårdare underlag. Rent praktiskt så är det lättare att lägga beläggning på en 

sammanhängande sträcka när resurser finns på plats än att behöva avbryta och lägga en kort 

sträcka av ett annat material. Dessutom finns risken att befintlig personal och maskiner inte 

passar till det begränsade ändamålet. 

 

Då det är människor som fattar beslut om vilket slitlager som ska användas så spelar deras 

personliga åsikter och tidigare erfarenheter en stor roll. Personer som har goda tidigare 

erfarenheter och besitter en bred kompetens gällande val av slitlager i allmänhet och 

slitbetong eller asfalt i synnerhet har en större tendens till att välja det ena eller det andra.  
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Slitbetong används i betydligt större utsträckning i norra Sverige än södra. Detta beror på att 

beslutsfattande personer har en större kunskap om slitbetong, positiva erfarenheter från 

tidigare projekt och det finns en tradition av att använda slitbetong.  

 

Regelverken kring val av slitlager är idag otillräckliga för att på ett tillfredställande sätt kunna 

vara ett hjälpmedel och en vägledning vid val av slitlager. Generellt så råder det en 

kunskapsbrist om slitlager men framförallt om slitbetong. Det gäller alla personer i 

byggprocessen, anläggare, arbetsledning, projektledare, projektör, förvaltning och 

underhållsansvariga. Dessa människor väljer ofta ett slitlager som de känner sig trygga med 

och har arbetat med förut, vilket nödvändigtvis inte är det mest lämpliga för det aktuella 

projektet. 

 

De problem som vanligen uppstår med slitlager skiljer sig åt mellan de olika typerna av 

slitlager. I utförande processen är de mest förekommande problemen kopplat till vidhäftning 

mellan underliggande material och slitlager, jämnhet på slitytan och personal som saknar 

kunskap. Många av problemen skulle försvinna eller minska om personalen hade bättre 

kunskaper och större erfarenhet av att hantera de olika slitlagren. Slitbetongen är ett minst lika 

bra, om inte bättre alternativ på broar med låg trafikintensitet och kort spännvidd. Vid rätt 

förutsättningar blir slitbetongen billigare, då den har ett lägre underhållsbehov. 

 

Genom fler och noggrannare kontroller kan förutsättningarna för ett problemfritt resultat 

förbättras. Det är viktigt att beställaren kontrollerar bygghandlingarna ordentligt och att de gör 

besök ute på arbetsplatsen samt övervakar arbetet.  

 

Jämnheten är det svåraste momentet att få till vid användandet av slitbetong, det kan krävas 

både slipning och fräsning för att få till en yta som lever upp till jämnhetskraven. Tätskikt har 

problem med vidhäftningen mot underliggande konstruktion och blåsbildning som följd.  
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Kännedomen om slitytors fördelar respektive nackdelar och hur arbetet bör utföras är 

bristfällig, framförallt när det gäller slitbetong. Kunskapsnivån behöver höjas och ett 

regelverk vid val av slitlager behöver utformas för att få ett standardiserat arbetssätt. Med en 

större och bättre erfarenhet skulle antalet problem som uppstår minska och kvalitén höjas. 

Idag påverkas valet av slitlager av den bristande kompetensen då alla inblandade parter gör ett 

val som de känner sig trygga med och där risken för att fel skulle uppstå på grund av bristande 

kunskap är minimal.  

 

Nedan följen en sammanställning av processen och de viktigaste faktorerna vid val av 

slitlager.  

 

 

• Brokonstruktion 

• Buller 

• Estetik 

• Friktion 

• Jämnhet 

• Klimatet 

• LCC 

• Teknisk livslängd 

• Trafikflödespåverkan vid underhåll 

• Trafikintensitet 

 

   

Beställare
Entreprenadform 

och val av 
slitlager

Utförande Drift & underhåll
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5 Diskussion 

Att välja slitlager är en komplicerad process som kräver kunskap och noggrann eftertanke. 

Det är många faktorer som påverkar valet och flera av faktorerna är direkt avgörande för att få 

ett bra resultat. Problemet är att välja rätt slitlager till rätt bro, fel val av slitlager kan medföra 

problem längre fram som hade gått att undvika om ett korrekt val hade gjorts från början. 

Detta innebär att det finns pengar att spara på att välja rätt beläggning som i sin tur kan 

användas där behovet finns.  

 

Idag när slitlager väljs så finns det en risk att den mänskliga faktorn spelar en för stor roll. Ett 

slitlager kan inte väljas på lösa grunder, tillexempel så kan inte en projektgrupp som har 

ansvar över slitlager motivera sitt val på personligt tycke. Det behövs dokumenterade och 

faktabaserade argument för att motivera valet. Därför skulle det behöva sammanställas en 

vägledning för val av slitlager på broar som kan användas som stöd av ansvariga personer. 

Exempel på viktiga aspekter som bör tas upp i ett sådant dokument är följande: 

 

• Anläggningskostnader 

• Underhållskostnader 

• Teknisk livslängd 

• Buller 

• Jämnhet 

• Lämpliga brokonstruktioner 

 

För att kunna göra denna sammanställning skulle det krävas omfattande tester och analyser av 

olika slitlager med fokus på kostnad, komfort och livslängd. Framförallt så skulle en bättre 

uppföljning av de beläggningar som utförs göras. Några tumregler som intervjuerna ger en 

indikation på är att broar med låg ÅDT och små spännvidder är väl lämpade för slitbetong 

som slitlager. För att kunna jämföra direkta kostnader mot varandra så bör det mätas i pris per 

kvadratmeter.   
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För att minska mängden felaktiga beslut och minimera risken för ett dåligt utfört arbete skulle 

det behövas en förbättrad kunskap och tydliga riktlinjer som är rikstäckande. Idag finns 

TRVK Bro 11 som i folkmun kallas för bronormen. Den innehåller några krav på när 

slitbetong inte får användas men skulle behöva kompletteras med riktlinjer kring när 

slitbetong och asfalt bör användas. Dock är varje bro unik och har egna förutsättningar, vilket 

gör det svårt att ställa krav på när vilket slitlager skall användas.  

 

Den här studien har inte den omfattningen som krävs för att kunna ge ett säkert svar på hur 

det bör gå till när slitlager väljs eller när det skall användas. Den här studien riktar sig mer till 

att ge en fingervisning åt hur det ser ut i dagsläget, hur det skulle kunna se ut istället och vilka 

förbättringsförslag som finns. Studien skulle gå att genomföra med en betydligt större 

omfattning, det skulle gå att intervjua fler personer för att få ett bättre underlag. Men det 

skulle även behövas en större geografisk spridning, representation från samtliga roller som 

kommer i kontakt med bron på ett eller annat sätt och en bred representation från varje roll 

med olika erfarenheter.  

 

I de flesta intervjuerna som gjorts så har de flesta haft en positiv åsikt kring slitbetong och för 

att få ett mer rättvisande resultat så bör en större och bredare målgrupp intervjuas. 

Intervjuerna bör även ha en större geografisk spridning då de flesta som blivit intervjuade är 

verksamma i norra Sverige. Det faller sig dock naturligt eftersom att slitbetongen är betydligt 

vanligare i de nordligare delarna av Sverige.  

 

Ett allmänt problem med sådana här djupgående intervjuer är att det blir den intervjuades bild 

av verkligheten som kommer fram, det är ingen vetenskapligt bevisad sanning. Därför bör 

försiktighet iakttas vid bedömandet av resultatet av en sådan här studie. Omfattningen av 

denna studie är för liten för att kunna dra några säkerställda slutsatser utan slutsatser från 

denna studie ger endast indikation på hur det ser ut. 

 

På nästa sida följer en tabell över vilka för– respektive nackdelar de olika slitlagren har. 
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Slitlager Fördelar Nackdelar 

Direktgjuten 

Slitbetong 

- Inga grundavlopp. 

(Intervju 4) 

- Mindre känslig för 

spårbildning och 

slitage. (Intervju 4) 

- Lågt underhållsbehov. 

(Intervju 4) 

- God 

vidhäftningsförmåga, 

särskilt vid gjutning 

vått i vått. (Intervju 1) 

- Bearbetningsbar i 

efterhand. (Intervju 2) 

- Binder ballasten bra. 

(Intervju 7) 

 

- Svårt att få till rätt jämnhet och 

lutning. (Intervju 1) 

- Kräver mer kunskap vid 

utförande. (Intervju 7) 

- Svårare att bearbeta vid 

utförande. (Intervju 7) 

Tätskikt med 

asfalt 

- Kortare åtgärdstider 

på asfalt än slitbetong. 

(Intervju 2) 

- Fler personer som har 

kännedom om asfalt 

än slitbetong. 

(Intervju 1) 

- Lättare vid läggning 

då övrig vägsträcka 

oftast är i asfalt. 

(Intervju 5) 

- Klimatkänsligt. (Intervju 1) 

- Kräver god 

vidhäftningsförmåga. (Intervju 

1) 

- Risk för blåsbildning (1) 

- Ställer höga krav på 

utförandet. (Intervju 1) 

- Många felkällor. (Intervju 1) 

- Större underhållsbehov än 

slitbetong. (Intervju 5) 

- Oxiderar och tappar greppet 

om ballasten. (Intervju 7) 

 

 

Gjutasfalt  

- Återvinningsbar. 

(Edwards, 2012) 

- Slitstarkt (Edwards, 

2012) 

- Hög täthet (Edwards, 

2012) 

- Stort 

användningsområde 

(Edwards, 2012) 

- Modiferbart 

(Edwards, 2012) 

 

- Dyrare än asfalt (Edwards, 

2012) 

- Höga temperaturer vid 

hantering (Edwards, 2012) 
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Ett allmänt problem med sådana här djupgående intervjuer är att det blir den intervjuades bild 

av verkligheten som kommer fram, det är ingen vetenskapligt bevisad sanning. Därför bör 

försiktighet iakttas vid bedömandet av resultatet av en sådan här studie. Omfattningen av 

denna studie är för liten för att kunna dra några säkerställda slutsatser utan slutsatser från 

denna studie ger endast indikation på hur det ser ut. 

 

En intressant detalj som kom upp i en av intervjuerna är att slitbetongen är mycket ljusare än 

asfalt. Detta är ytterligare ett argument slitbetongens fördel då det underlättar mörkerkörning 

och för personer med dålig syn. 

 

I en av intervjuerna förekommer det information om slitbetong med tätskikt, men det är en 

väldigt ovanlig kombination och förbises därför. 
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6 Slutsatser 

Viktiga slutsatser som rapporten behandlar och som kan dras av denna studie är: 

• På vägar med låg trafikintensitet är slitbetongen ett fullgott alternativ till den mer 

traditionella asfalten.  

• Vid rätt förutsättningar kräver slitbetongen mindre underhåll.  

• Det är vanligare att slitbetongen används i de norra delarna av Sverige än de södra, 

mycket beroende på att kännedomen kring slitbetong i södra Sverige är betydligt 

mindre än i de Norra delarna. Det finns en större tradition i de norra delarna att 

använda slitbetongen. 

• De faktorer som har störst påverkan på valet av slitlager är ekonomi, personliga 

erfarenheter, entreprenadform, trafikintensitet, brokonstruktion, estetik och komfort.  

• Studien kan inte påvisa hur slitlager på broar tidigare har valts med dess begränsade 

omfattning.  

• Resultaten pekar på att det saknas ett tydligt regelverk och ett allmänt vedertaget 

arbetssätt vid val av slitlager på broar.  
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7 Förslag på vidare forskning 

Följande förslag och idéer på vidare forskning har framkommit under studiens gång.  

• Studier om de olika slitlagrens nötningsbeständighet.  

• Sammanställning av en LCC för de olika slitlagren för att kunna se vilket som är mest 

ekonomiskt fördelaktigt 

• Undersöka hur trafikflöden påverkar underhåll och åtgärder av slitlagren. 

• Undersöka hur underhåll och åtgärder av slitlagren påverkar trafikflödet, för att få så 

lite störningar i trafikflödet som möjligt.  
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8.1 Intervjuer 

(Intervju 1) Se bilaga 1 

(Intervju 2) Se bilaga 2 

(Intervju 4) Se bilaga 4 

(Intervju 5) Se bilaga 5 

(Intervju 7) Se bilaga 7 
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9 Bilagor 

 

• Bilaga 1 – Intervju med projektledare på statlig myndighet. 

• Bilaga 2 – Intervju med projektledare på statlig myndighet. 

• Bilaga 3 – Intervju med expert inom slitbetong på statlig myndighet. 

• Bilaga 4 – Intervju med broprojektör på ett av de större konsultbolagen. 

• Bilaga 5 – Intervju med underhållsansvarig på statlig myndighet. 

• Bilaga 6 – Intervju med platschef på större byggföretag. 

• Bilaga 7 – Intervju med teknisk service hos betongtillverkare. 

• Bilaga 8 – Intervju med entreprenadingenjör på större byggföretag. 

 

 

 





 
 

Bilaga 1 

Projektledare, Statlig myndighet 

Datum 2018-04-12 

 

Historik inom broteknik: Har jobbat med broar åt vägverket sedan -89 som arbetsledare och 

platschef. Brospecialist och projektledare åt en statlig myndighet.  

Har du varit inbladad i något broprojekt där det har använts slitbetong som slitlager?  

Ja, flertalet. Har varit platschef på flera broar där det har använts direktgjuten slitbetong som 

slitlager.  

Hur tycker du att slitbetongen har fungerat i jämförelse med ett bitumenbundet 

slitlager? 

Det är svårt att få till ett bra tätskikt vid användandet av bitumenbundet slitlager. Vid 

läggningen av tätskiktet krävs en god vidhäftning mot underlaget. Underlaget måste vara rent 

och primas för att få en god vidhäftningsförmåga. Det går dessutom inte att lägga tätskiktet 

vid dålig väderlek, t.ex. kyla eller nederbörd, det är viktigt att det är helt torrt under tätskiktet.  

Fäster inte tätskiktsmattan på ett korrekt sätt mot underlaget så kan det bildas blåsor under 

tätskiktet, vilket oftast resulterar i en omläggning av tätskiktet. Tätskiktet värms fast mot 

underlaget och det ställs höga krav på att det värms med rätt temperatur. Om temperaturen 

blir för hög så riskerar det att brännas hål på tätskiktet och om temperaturen blir för låg så 

fäster inte mattan på ett godtagbart sätt. Det finns många felkällor som kan bidra till att det 

blir fel vilket ställer höga krav på utförandet i alla moment. 

Slitbetongen kan antingen gjutas vått i vått eller på härdad yta. Om den gjuts vått i vått så får 

den en väldigt bra vidhäftningsförmåga men det är svårare att få till en bra yta och rätt 

lutningar i vägbanan. Gjuter man mot en härdad yta så måste den härdade ytan först blästras 

för att få tillräckligt god vidhäftning. Med slitbetongen går det att göra en övergjutning på 

någon centimeter för att sedan fräsa ner ytan och på så sätt få till ett bra ytskikt med 

tillfredställande lutningar.  

Betongen har fördelarna att den har härdat efter ca 2 dygn och går då att köra på, medan 

asfalten endast kan läggas under sommaren. Broar som har slitbetong är alltså inte lika 

årstidsberoende.  
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När tycker du att slitbetong ska användas och när ska bitumenbundet slitlager 

användas? 

Slitbetongen har fungerat bättre på vägar som är lågtrafikerade medan asfalten fungerar bättre 

på högtrafikerade vägar. Omläggningen på vägar med asfalt är mindre tidskrävande än den 

mer tidskrävande slitbetongen, vilket kan vara helt avgörande på vägar med hög 

trafikintensitet.  

Upplever du att det saknas kunskap inom slitbetong som slitlager på broar?  

Ja, konsulter och entreprenörer saknar erfarenhet och de tänker sällan på att den typen av 

beläggning finns. Slitbetongen kräver duktiga entreprenörer som utför ett korrekt 

beläggningsarbete för att få ett bra slutresultat. Eftersom att konsulterna har större kännedom 

kring asfalten så väljs oftast den där det hade fungerat lika bra, eller bättre med slitbetong. 

Även entreprenören har begränsad kunskap kring slitbetong och väljer därav att upphandla 

underentreprenörer som ska göra broar i betong, med tätskikt. Vilket oftast innebär att 

underentreprenören måste använda sig av asfalt då det inte är lika vanligt att tätskikt används i 

samband med slitbetong. Det är lättare att få till en bra lösning med slitbetongen då asfalten 

har ett större antal felkällor.  

Upplever du att det är billigare att underhålla slitbetongen än asfalten? 

Slitbetongen kräver mindre underhåll och slits långsammare. Den direktgjutna slitbetongen 

som saknar tätskikt eliminerar risken för blåsbildning vilket gör att framtida underhåll och 

risker minskar kraftigt. Men i slutändan handlar det om att entreprenören skall ha tillräcklig 

kompetens om slitbetong för att få önskvärt resultat där underhållet är minimerat. 

Vad avgör oftast valet av slitlager?  

Då större broar rör sig mycket kan det bildas sprickor i betongen vilket kan leda till att 

armeringen börjar rosta. I de fallen så fyller tätskiktet en viktig roll. Om slitbetongen har 

tätskikt så spricker den lättare för krafter i överkant, medans direktgjuten slitbetong spricker 

när konstruktionsbetongen spricker eller rör på sig. Det som oftast påverkar valet av slitlager 

är trafikintensiteten, brokonstruktionen, längden på bron, entreprenörens val och priset. 

Om beställaren gör ett aktivt val av slitlager så är det oftast trafikintensiteten och 

brokonstruktionen som avgör valet men även estetiska skäl kan påverka. 

Underhållsavdelningen påverkar valet och har sina krav och önskemål. Då en brokonstruktion 

beräknas hålla mellan 80 och 120 års tid så hinner slitlagret bytas ut under brons livslängd.  



Högskolan Dalarna 

 
 

Hur har ni resonerat kring slitlager då du har varit med och avgjort valet av slitlager?  

Vi har valt slitbetong på mindre broar för att få en stabil och hållbarare konstruktion, 

underhållsavdelningen är oftast med i resonemanget. Ekonomi och underhåll är betydande 

faktorer, asfalten kräver grundavlopp i tätskiktet, att leda bort vattnet är en aspekt som man 

måste ta hänsyn till.  

Tycker du att slitbetongen borde användas i större utsträckning? 

Jag upplever att slitbetongen används i stor utsträckning i norra delen av Sverige, har inte så 

bra koll på hur mycket slitbetongen används i södra Sverige. Jag anser att det finns större 

utrymme för att använda slitbetongen, det är inte klimatet som avgör valet av slitbetong. 

Kännedom och kunskap är nog det som påverkar slitbetongens utsträckning mest.  

Finns det någon ÅDT gräns för valet av slitlager?  

Plattrambroar är utmärkta vid användandet av slitbetong, om det inte är väldigt hög ÅDT. Det 

är svårt att avgöra vid vilken ÅDT gräns som det är mest fördelaktigt. Det finns flera andra 

faktorer som också påverkar, tex omfattningen på framtida trafikstörning vid underhåll. Det 

blir en sammanvägning som avgör valet. 

Påverkar val av brokonstruktion? 

Det påverkar på så sätt att olika konstruktioner används vid olika förutsättningar. Tillexempel 

så används samverkansbroar och stålbroar ofta vid längre konstruktioner vilket ökar risken för 

sprickor och minskar lämpligheten för slitbetong som beläggningstyp. Om det däremot är en 

konstruktion som har korta spännvidder mellan pelare, fundament eller andra konstruktioner 

som bidrar till en minskad spännvidd så ökar motivet att välja slitbetong.  

 

Då stora spännvidder orsakar mer rörelser så kan det innebära en risk för sprickor, vilket 

slitbetongen är mer känslig för än vad asfalten är. Mindre broar med låg ÅDT är en väldigt 

bra kandidat för slitbetong.  
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Bilaga 2 

Projektledare, Statlig myndighet 

Datum: 2018-04-12 

 

Historik inom broteknik: Har jobbat som broförvaltare 1994 - 2010 sedan dess 

projektledare. Jobbat mycket med frågor kring slitbetong kontra asfalt. 

Har du varit inbladad i något broprojekt där det har använts slitbetong som slitlager? 

Då jag har jobbat som broförvaltare och jobbat mycket med frågor kring både slitbetong och 

asfalt så har jag varit inbladad i flertalet projekt. Det har varit en relativt het fråga inom 

dåvarande vägverket och nuvarande trafikverket och det har varit delade åsikter. Generellt så 

har region norr och mitt tyckt att slitbetong är ett vinnande koncept medans regionerna söder 

om föredrar tätskikt med asfalt.  

Hur tycker du att slitbetongen har fungerat i jämförelse med ett bitumenbundet 

slitlager? 

Slitbetongen kan ha den nackdelen att det är svårt att få till en jämn körbana, rätt kompetens 

och erfarenhet behövs. Det leder till att det blir sämre komfort vilket är oacceptabelt på 

högtrafikerade vägar. Det är lättare att få ett jämnare resultat med asfalt vilket bidrar till dess 

popularitet. Det tar längre tid att lägga slitbetongen då det behöver förvattnas, ny färsk betong 

bearbetas och härdas och en efterföljande slipning för rätt jämnhet och friktion. Slitbetongen 

är mer slitbeständig och kräver mindre underhåll. För att slitbetongen ska få den kvalitén som 

krävs behövs rätt sorts ballast, det gäller även asfalt. Det finns styrande regelverk och det är 

högre krav på vägar med hög trafik. Att välja en bättre stenkvalité i produktionen till låg 

merkostnad ger en förlängd livslängd till ett större mervärde än merkostnaden. Slitbetongen är 

ljusare jämfört med asfalten vilket ger bättre sikt för trafikanter.  

När tycker du att slitbetong ska användas och när ska bitumenbundet slitlager 

användas? 

Slitbetong ska användas när kraven på jämnhet och läggningstid inte är direkt avgörande. Det 

innebär att trafikintensiteten bör vara medel till låg. Nu för tiden finns det mer kunskap och 

metoder kring hur slitbetongen bör läggas och det finns maskiner som är anpassade för att 

bearbeta färsk och hård betong. Den ökade kunskapen bidrar till att det är lättare att få till hög 

friktion och en jämn yta. Konstruktionsbetongen är känslig och behöver ett tätt skydd mot 

klimatet. Slitbetongen är enkel att få till tätheten med och behöver inga grundavlopp. 
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Nackdelarna för tätskikt är att mattan kan lossna på grund av ångtrycket i betongen och det 

kan bildas blåsor under mattan. Det uppstår ofta läckage mot grund, ytavlopp och 

övergångskonstruktioner om inte förberedande arbeten utförs på rätt sätt. Att åtgärda ett dåligt 

tätskikt är kostsamt och orsakar mycket störningar i trafikflödet. Inom region mitt har vi 

genom åren haft relativt stora problem med blåsbildning, läckande tätskikt vid grund, 

ytavlopp och övergångskonstruktioner. På Höga Kustenleden har det varit stora problem med 

tätskiktet vilket har krävt utbyta av hela tätskiktet på 3 större broar om 400 meter redan 4–8 år 

efter att broarna färdigställdes. Vi har även utfört reparationer på mindre broar. 

Felkällor som påverkar kan vara fukt, otillräcklig råhet och jämnhet på 

konstruktionsbetongen. Dålig primer, fel temperatur och ett felaktigt arbetsutförande med 

exempelvis fet eller förorenad betong har också stor påverkan. Andra felkällor är icke 

fungerande gasolbrännare eller annan felaktig hantering så att bitumenmattan inte smälter i 

tillräcklig omfattning. Allt arbete som utförs förutsätter att det görs korrekt då systemet är 

känsligt för avvikelser. Vid eventuella fel är det vanlig att trafikverket och entreprenören får 

dela på kostnaderna. Trafikverket har många gånger inte haft tillräcklig och nödvändig 

kontroll gentemot entreprenören så brister har uppstått. 

 

Upplever du att det saknas kunskap inom slitbetong som slitlager på broar?  

 Ja det gör det till viss del, entreprenörerna väljer det material som de känner sig bekvämast 

med, eftersom att de inte vill riskera att lägga en väg som inte håller måtten.  

Upplever du att slitbetongen är billigare att underhålla än asfalten? 

Ja, på grund av att slitbetongen får ett något lägre slitage än asfalten samt att problemen med 

blåsbildning och läckage inte existerar. Slitbetongen passar mycket bra på broar med låg och 

medelhög trafik. På broar som har lägre trafikflöde är det att föredra att använda slitbetong då 

den klarar sig längre utan något underhåll. Asfalten kan behövas bytas tidigare då den åldras 

snabbare och inte för att den är utsliten. Generellt sett så har slitbetongen längre livslängd än 

asfalten, men när den väl behövs åtgärdas så är det mer omfattande och tidskrävande.   

Vad avgör oftast valen av slitlager?  

I totalentreprenad så är det byggherren som bestämmer genom ett byggherreval eller så 

lämnar vi det fritt för entreprenören att välja det material som passar dem bäst. Ett av syftena 

med en totalentreprenad är att det ska föra tekniken framåt och bidra med ny kunskap. Ofta 

blir det dock ett material som entreprenören har använt förut. I bygget av den nya 

sträckningen av E4an i Sundsvall så ingår det ett underhållsansvar som varar i 20 års tid.  
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Där har det varit fritt för entreprenören att välja slitlager. I det här fallet valde entreprenören 

slitbetong som slitlager vilket berodde på att de tidigare hade haft en hel del dålig erfarenhet 

med brister, fel och garantitvister kring tätskikt. Överlag blir det en något bättre kvalité på alla 

ingående delar om entreprenören har ett underhållsansvar för bron.  

Slitbetong får inte läggas på spännarmerade broar, vilket är en gammal regel som nog borde 

kunna revideras. Broar som har flera stöd har en risk för sprickanvisning, då kan slitbetongen 

vara ett sämre val men det problemet är begränsat och kan i de flesta fall hanteras. 

Det går som regel fortare att byta ut tätskiktsmatta än att byta slitbetongen och om 

konstruktionsbetongen har brister så tar det lång tid att få rätt kvalité på ytan för att kunna 

lägga tätskikt. Om konstruktionsbetongen är skadad så är slitbetongen ett bättre val. Med 

slitbetong behövs inga grundavlopp och det krävs mindre arbete innan det går att gjuta 

jämfört med att lägga tätskikt. 

Även gjutningen kräver sitt förarbete, till exempel förvattning, gjutning, tilljämning och 

övertäckning för att hindra uttorkning. För att få rätt jämnhet och råhet är det mer regel än 

undantag att slitbetongen behövs fräsas, trots att allt görs på rätt sätt från början så behövs det 

vanligtvis ett antal fräsningar. Slitbetongen kan gjutas med en övertjocklek på 15–25 mm för 

att det ska finnas en marginal för nybyggnadsfräsning och 1–2 st. framtida 

underhållsfräsningar. Med en övergjutning förlängs tiden innan en omfattande renovering 

krävs med 10-15år. Övertjockleken kan göra det besvärligt vid övergångskonstruktioner.  

Vilka kriterier har trafikverket när de väljer slitlager själva?  

Det är person/grupp beroende, finns inga uttalade arbetssätt eller kriterier. Båda metoderna är 

rätt och valet avgörs ofta av egna kunskaper och erfarenheter. Om längre trafikstörningar inte 

accepteras så väljs det som går fortast, vilket oftast är tätskikt. Om de kraven inte existerar så 

är valet öppet.  
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Vilket slitlager har störst problem?  

Gamla broar har mindre problem med blåsor än nya, ångtrycket som bildas av härdningen är 

större på en ny bro än på en gammal. Utförs båda metoderna efter gällande regelverk och 

metodbeskrivning så blir det bra kvalité på båda slitlagren, problemet är i stort sett alltid 

relaterat till brister i utförandet. Det har varit väldigt lite garantiproblem med slitbetong och 

mindre problem med slitbetong än asfalt över lag. 

 

Vid problem med broar så är det ca 90% som är tätskiktsrelaterade. Det kan bero på att 

noggrannheten är större vid slitbetong än asfalt. De flesta regioner har till och från under åren 

haft stora problem med tätskikt, allt är relativt då blåsbildning på en bro med mycket trafik 

ger vida större konsekvenser och uppmärksamhet kontra en bro med lite trafik. För att 

upprätthålla en högre kvalité skulle beställaren behöva ha en större närvaro och bättre 

uppföljning av arbetet, det är även lika viktigt att båda parter har rätt kompetens och 

erfarenhet. Det är billigare att göra rätt från början än att åtgärda saker vid ett senare tillfälle.  
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Bilaga 3 

Expert inom Slitbetong, Statlig myndighet 

Datum: 2018-04-17 

Har du varit inblandad i något broprojekt där det har använts slitbetong som slitlager? 

Ja, det har jag.  

 

Hur tycker du att slitbetong fungerar som slitlager på broar?  

Förutsatt att slitbetongen läggs på ett korrekt sätt med god vidhäftning och med en god kvalité 

på det material som används så fungerar det bra. Det som är svårt att få till är en jämn ytan på 

en gång. Det gäller att gubbarna inte slarvar vid arbetsdagens slut, det är bra om det finns 

extra folk om det behövs. Det underlättar om en övergjutning görs, övergjutningen fräses 

sedan ned till önskad nivå med en bra jämnhet.  

Saknas det kunskap inom användandet av slitbetong?  

Ja, rent generellt så saknas det kunskap. Det finns bra med kunskap när det är lågtrafikerade 

vägar och plattrambroar, men när trafikintensiteten ökar så saknas det kunskap. Det finns en 

”magisk” gräns på ÅDT 6000, över det så är det dags att börja fundera på om det är lämpligt 

att använda sig av slitbetong. Cementpastan är ofta avgörande, den slits ner mellan stenarna 

vilket medför till att stenarna släpper. Även när det gäller tätskikt så saknas en hel del 

kunskap.  

 

Är det någon skillnad på att gjuta vått i vått eller på härdad yta?  

Inte om det görs ordentligt men det kan bli svårare att få till en bra vidhäftning på en härdad 

yta.  

 

Är det mindre underhåll på slitbetong än asfalt?  

Eftersom att slitbetongen är mer slitningsbeständig än den traditionella asfalten så blir det 

mindre spårbildning. Det resulterar i att slitbetongen kräver mindre underhåll, däremot kan 

den längsgående gjutfogen släppa hos slitbetongen, om den inte är lagd på ett korrekt sätt. 
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Vad är det som oftast avgör valet av slitlager på broar?  

Det skiljer sig vart i landet bron ska byggas, i norr är det många som föredrar slitbetong. 

Ibland har det till och med lagts på GC-vägar. Jag vet inte om det är så lämpligt att använda 

det på GC-vägar då underlaget är mycket hårdare. Komforten blir sämre om det går från ett 

mjukt underlag, till hårt och sedan direkt tillbaka till ett mjukt. Det som oftast avgör är de 

estetiska skälen, vilka medarbetare som är med och avgör och vilka erfarenheter som de har 

med de olika slitlagren. Det finns en stor bransch som lobbar för att slitlager med tätskikt ska 

användas. Det är en klar fördel att gjuta på hösten då det är fuktigt i luften. Idag används en 

tätare konstruktionsbetong vilket gör att den fukt som bildas trycks uppåt, och bildar blåsor i 

tätskiktet. 

 

Vem bestämmer valet av slitlager? 

Beror oftast på entreprenadformen. Totalentreprenad ger ofta en större frihet för 

entreprenören men det kan finnas beskrivna krav eller önskemål. När trafikverket avgör så 

lämnar underhållsavdelningen sina synpunkter. Generellt så är det lättare att få igenom 

slitbetong som slitlager i norra delarna av Sverige än de södra.  

Hur fungerar slitbetongen på broar som har längre spännvidder? 

Det blir en ökad risk för sprickbildning, slitbetongen fungerar bra att lägga även på 

spännarmerade broar. Däremot så blir det oftast större problem med tätskikt på broar som är 

längre. När jag jobbade som broförvaltare så kändes det alltid tryggt att använda slitbetong 

som beläggning, då visste jag att jag inte behövde komma tillbaka och åtgärda tätskiktet.  

Finns det något utarbetat sätt eller metod som styr valet av slitlager på broar?  

Det finns inget utarbetat sätt eller någon policy som styr när slitbetong eller asfalt ska väljas. 

Det enda som finns är bronormen som säger när slitbetongen inte får användas. 

Investeringskostnaden för en bro blir viktig när det är höga kalkylräntor. Om det är höga 

kalkylräntor och investeringskostnaden blir hög så spelar det ingen roll om det tar 20 eller 40 

år innan en åtgärd måste göras, utan då är det investeringskostnaden som styr.  
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Bilaga 4 

Broprojektör, Större konsultföretag 

Datum: 2018-04-23 

Har du varit med och valt slitlager på broar? 

Ja, flera gånger 

Vad avgör valet och hur resonerar ni? 

Det finns egentligen bara 2 alternativ, slitbetong och asfalt. Där asfalt är det vanligaste. Har 

en känsla av att det verkar vara mer vanligt i norra delarna av Sverige men är osäker på 

varför. Det kan kanske bero på att det saltas mindre i norra delarna. Det finns olika krav på 

beläggningen beroende på vad det är för trafikmängd (årsdygnstrafik=ÅDT). Det är vanligt att 

slitbetong väljs på mindre vägar som har lägre ÅDT. Fördelen med slitbetong är att det går att 

gjuta vått i vått vilket gör att tätskikt inte behövs samt att gas- och grundavlopp då inte 

behöver utföras.  

Är det skillnad på totalentreprenad och generalentreprenad? 

Enligt nuvarande Krav Brobyggnad finns det två upphandlingsformer, totalentreprenad eller 

utförandeentreprenad. Tidigare benämning generalentreprenad finns inte längre men är i 

princip som nuvarande utförandeentreprenad. Vid totalentreprenad ställs normalt enbart 

funktionskrav och vid utförandeentreprenad tas färdiga bygghandlingar fram. 

 I en totalentreprenad kravställs normalt enbart funktionskrav (t.ex. öppningsbredd, fri 

brobredd) men beställaren kan välja att även styra detaljer. Om det inte det ställs annat än 

funktionskrav gäller kraven i Krav Brobyggnad. Om beställaren vill styra så kan t.ex. 

beläggningen bestämmas. Vid utförandeentreprenad bestäms alla detaljer eftersom man då tar 

fram kompletta bygghandlingar. 
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Fördelar med slitbetong? 

Fördelen med slitbetong är att det går att gjuta vått i vått vilket gör att tätskikt inte behövs 

samt att gas- och grundavlopp då inte behöver utföras. Tillexempel en befintlig bro där man 

nu ska ha en GC-väg i ena delen och två körfält, behöver ha en kantbalk för att kunna montera 

ett räcke mellan väg- och GC-bana. Då är det bra att slippa ha tätskikt då denna kantbalk 

bryter tätskiktet vilket kräver fler grundavlopp och dräneringskanaler för avvattning av 

tätskiktet. Slitbetongen är förmodligen mindre känslig för spårbildning och slitage av 

dubbdäck. Kan dock bli problem att inte klara av jämnhetskraven, slitbetong anläggs med 

fördel med övergjutning för att kunna fräsa till en jämn yta. Det är lättare att misslyckas och 

svårare att åtgärda felaktig slitbetong som gjuts utan övertjocklek. 

Görs det någon utredning i projekteringsstadiet kring ekonomi/fördelar med olika 

slitlager? 

Nej det görs inte, det är så liten del av totalkostnaden. Kalkylerna är så grova så det spelar 

mindre roll. Det görs ingen skillnad på kostnaderna i utredningen. I vissa projekt bestäms 

beläggningen av beställaren och inte av projektören. 

Upplever du att det saknas kunskap om slitbetong? 

Ja det gör jag, vi som jobbar med det här har för lite kunskap för att kunna göra ett väl 

argumenterat och aktivt val. Asfalt är många gånger det självklara valet. Det är i undantagsfall 

som vi väljer slitbetong. Undantagsfall kan t.ex. vara en befintlig bro där indelningen ska 

förändras och en GC bana ska in på bron. Det finns då en risk att grund- och gasavlopp 

hamnar i hjulspåren vilket medför en risk att de slutar att fungera. Då kan det vara bättre att 

plugga igen de gamla avloppen och lägga ett slitlager av slitbetong istället som inte kräver ett 

tätskikt. 95 % av gångerna väljs asfalt, slitbetong används inte så mycket. Slitbetongen är 

svårare att få jämn än asfalt, därför väljer många asfalt istället och slitbetongen läggs på 

mindre vägar där kraven är lägre. 
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Bilaga 5 

Underhållsansvarig, Statlig myndighet 

Datum: 2018-04-15 

Hur ofta har du kommit i kontakt med slitbetong? 

Inte så ofta 

Hur kommer det sig? 

Vi har inte så mycket slitbetong på vägnätet här nere i Skåne eller i södra Sverige. 

Hur fungerar slitbetong jämfört med asfalt? 

Den håller längre för att den slits mindre, kräver därmed mindre underhåll än asfalt. Vi 

byggde en bro i Helsingborg med slitbetong, problemet var att ytan vart för fin. Det blev för 

lite friktion på vägbanan, åtgärder i form av att försöka riva upp ytan togs för att öka 

friktionen men lyckades inte. Motorcyklister upplevde slitbetongen som hal.  

Går det att svara på vad som är bäst? Beror det helt på omständigheterna? 

Svårt att säga exakt, men geografisk placering och omständigheter är avgörande. Pratades för 

några år sen om att lägga slitbetong på delar av det mindre vägnätet. ÅDT 6000 är en gräns 

där det börjar bli olönsamt att lägga slitbetong. Ökar trafikmängden så kommer vägytan att bli 

sämre och friktionen att minska på grund av att ytan slits ner. 

Vilken skada är vanligast? 

Vanligaste skadan är spårbildning på asfalt, slitbetong har samma problem men på längre sikt. 

Blåsbildning på asfaltsbelagda vägar har varit ett problem tidigare, lyckligtvis har det flesta av 

de problemen löst sig på senare tid.  

Vilken kräver mest underhåll? 

Asfalt kräver mest underhåll, 6–10 år innan en åtgärd krävs är genomsnittligt, men det beror 

på trafikintensiteten.  

Är det vanligt att man använder asfalt på grund av att det redan ligger på vägen? 

Ja, när man är mitt uppe i arbetet och har alla maskiner på plats så blir det ett kontinuerligt 

arbete utan stopp. 
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Bilaga 6 

Platschef, Stort byggföretag 

Datum: 2018-04-23 

Vad har du för erfarenhet av slitbetong? 

Jag har byggt ett 15-tal broar med slitbetong, min erfarenhet är att det är bättre med asfalt. På 

grund av att det är lättare under byggnationen och enklare att laga problem under driftskedet. 

Det är en mindre operation att laga asfalt än betong. 

Hur har det gått med slitbetongen? (Byggföretaget har ett 20 årigt driftkontrakt i 

Sundsvall) 

Det har funkat bra hittills, det enda vi har gjort är att vi behövde slipa flera av broarna innan 

trafikpåsläpp. Det gjordes för att få önskvärd jämnhet. Slitbetongen funkar lika bra på 

högtrafikerade och lågtrafikerade vägar. Jämnheten är oftast det som utgör ett problem, ett 

problem som ger sämre komfort, det är sällan som friktionen är ett problem. 

Varför valdes det inte slitbetong på de spännarmerade broarna (Projekt i Sundsvall)? 

Bronormen tillåter inte det och bron rör sig på ett annat sätt vilket skulle kunna orsaka 

sprickor i betongen. 

Hur tänker ni rent allmänt vid val av slitlager? 

Underhållsbiten är det som är avgörande, slitbetong är billigare vid anläggandet än asfalt. 

Fördelen med slitbetong är att det kan gjutas vått i vått, det gjuts direkt på 

konstruktionsbetongen innan den har härdat ordentligt. På så sätt blir slitlagret klart direkt, 

dock är det svårt att klara jämnhetskraven oavsett hur noga man är. Slitbetongen är tät i sig 

och kräver inget tätskikt. 

 Det är fiberarmering i slitbetongen vilket inte är någon risk att den börjar rosta och 

expanderar sönder betongen. För många år sen kunde det vara problematiskt att pumpa 

slitbetong som hade fiberarmering men det har åtgärdats, blandningen är bättre vilket gör att 

pumpningen inte blir ett problem.  

Är det billigare att använda slitbetong istället för asfalt? Vilken kräver mindre 

underhåll? 

Rent teoretiskt ska slitbetongen vara billigare och kräva mindre underhåll än asfalt, men om 

händer det något och det krävs en åtgärd så blir det ofta ett mer omfattande arbete på 

slitbetong än på asfalt. 
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Varför används slitbetong mer i norra än i södra Sverige? 

Min uppfattning är att det beror på att trafikverkets personal i norr har positivare erfarenheter 

av det än de som jobbar i södra Sverige, det är lite av en smaksak. Om slitbetongen fungerar i 

norra Sverige så fungerar den definitivt i södra Sverige. Klimatet har ingen påverkan på 

slitbetongen. 
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Bilaga 7 

Teknisk service, Betongtillverkare 

Datum: 2018-04-23 

Relation till slitbetong/broar? 

Jag har varit med och byggt flera broar med slitbetong, bland annat en över E18 i början på 

åttio-talet som var en av de första i Sverige. Jag har även varit driftansvarig på 

betonganläggningar runt om i Sverige. Jag har även erfarenhet från att bygga vägar i betong. 

Fördelar & nackdelar med slitbetong? 

Slitbetong är ett slitstarkt material som har ett cementbundet material som binder ballasten 

ordentligt. Asfalt oxiderar och tappar greppet om stenen med tiden. Nackdelen är att det kan 

bli halare än asfalt, men fördelen är att det går att slipa till en bra yta. En annan nackdel är att 

den har en annan temperaturkurva än asfalt, det är halare längre på betong och halkan har 

därmed även svårare att bita sig fast. På betongvägar underlättar det att ha längre 

sammanhållande sträckor för att kunna halkbekämpa. 

Hur fungerar slitbetong i anläggningsskedet? 

När slitbetong utgör brobeläggning så är den oftast fiberarmerad, det är viktigt att fibrerna 

ligger rätt i betongen. Fibrerna riskerar att sticka upp ur betongen och punktera däck om 

arbetet inte utförs korrekt. Det är lite svårare att lägga slitbetong på grund av fler moment för 

att få den bra och den kräver lite mer arbete än traditionell asfalt. Övergjutning i kombination 

med fräsning är en bra metod för att få till en bra yta. Det kan vara svårt att få till en jämn yta 

med tillräckligt hög friktion direkt vid gjutningstillfället. Slitstyrkan ökar också vid fräsning, 

stenen slipas fram och ytan blir hårdare.  

Upplever du att det saknas kunskap om slitbetong? 

Jag upplever att det saknas kunskap om slitbetongens egenskaper men även om hur den ska 

läggas och bearbetas. Slitbetongen kräver lite mer kunskap och är mer svårbearbetad när den 

läggs än vad asfalt gör. 

Är det mindre underhåll med slitbetong? 

Det är mindre underhåll eftersom den är slitstarkare och nöts mindre. Det ställs dock höga 

krav på ballasten för att få en tillräckligt bra beständighet mot nötning. Fiberarmeringen 

bidrar till att hålla betongen tät så att den kan isolera bron. Det är längre cykeltider på 

underhåll när slitlagret utgörs av slitbetong än av asfalt. 
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Varför väljs slitbetong som slitlager? 

Förmodligen är det för att glesa ut underhållet på bron, det är väldigt lång tid mellan 

underhållen när det gäller slitbetong. Främst på lågtrafikerade vägar har det med fördel valts 

slitbetong. Det används ofta mycket fibrer i betongen som bidrar till att den inte kan spricka, 

krympsprickor är annars ett fenomen i betongen som kan få vatten att tränga ner. Ca 50–70 kg 

fibrer per kubikmeter betong är vanligt. 

Vanligaste skadan på slitbetong? 

Svårt att säga men slitage från dubbdäck är nog det vanligaste. På asfalt är det tung trafik som 

orsakar spårbildning, på slitbetong är det dubbdäck. 

Används slitbetong främst på stora eller små broar? 

Ingen tvekan om att det fungerar bra på mindre broar men det fungerar även bra på stora broar 

om ytan fås till ordentligt. En bro blir alltid avvikande från vägnätet då det alltid blir en skarv 

mellan vägen och bron. På broar med mycket trafik är det en fördel med det låga 

underhållsbehovet som slitbetongen har. Det är ingen större skillnad i tidsaspekten när 

underhållet väl görs mellan asfalt och slitbetong. 

När bör man använda tätskikt med slitbetong? 

Det gäller att få det tätt, när det gjuts vått i vått så kan slitbetongen vid härdning röra sig lite 

annorlunda än konstruktionsbetongen då recepten ser annorlunda ut. Beror till stor del på 

omständigheterna.  

Hur fungerar slitbetong tillsammans med vägsalt? 

Inga större problem, slitbetong har lågt VCT vilket ger hög hållfasthet. Luftbubblorna i 

betongen är till för att utjämna expansionen av fryst vatten. Fiberarmeringen rostar väldigt lite 

och den skadar inte betongen då den är så pass tunn och slits bort.  

Varför används slitbetong mer i norra än södra Sverige? 

Det vet jag inte, egentligen borde det vara tvärtom. Då asfalten blir mjuk när den blir varm 

och blir känsligare för spårbildning och deformationer. 
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Hur kan man få bättre vidhäftning? 

Det beror på hur betongen ligger på bron, antingen så sitter den fast ordentligt eller så flyter 

den uppe på. Den får inte sitta fast halvt för att då kan den springa av spänningarna som 

uppstår i konstruktionsbetongen. För att få till en bra vidhäftning mellan bron och 

slitbetongen är det bästa att ytan är så rå som möjligt. Dessutom ska ytan vara väl 

genomfuktad och ska ytan gjutas inom en kort tidsperiod så går det att rugga upp ytan men 

hjälp av en kratta eller liknande. Det går även att använda en primer eller skrubba in ytan med 

cement vid gjutningen för att få in den i den befintliga ytan och få en bättre vidhäftning. 
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Bilaga 8 

Entreprenadingenjör, Stort byggföretag 

Datum: 2018-04-24 

Hur mycket har du kommit i kontakt med slitbetong? 

En hel del på reparationssidan, framförallt har det varit på lågtrafikerade vägar.  

Vad har det varit för skador på slitbetongen? 

Oftast har arbetet gått ut på att byta ut det gamla slitlagret mot slitbetong. 

Har du haft kontakt med något broprojekt? 

Ja, flera stycken. Bland annat ett där kommer det att läggas tätskikt + asfalt. Valet av 

beläggning föll tätskikt i kombination med asfalt av den anledningen att det skulle bli mer 

lönsamt, det hade blivit dyrare med slitbetong. Ur ett underhållsperspektiv så hade det i teorin 

blivit billigare med slitbetong men då underhållsansvaret hamnar på Trafikverket så är det inte 

en fråga för oss.  

Det hade varit annorlunda om entreprenaden hade utformats på ett annat sätt, exempelvis om 

det hade medföljt ett 20-årigt driftansvar. Kalkylen hade då hade andra parametrar och 

utslaget hade möjligtvis annorlunda. Slitlagret fick fritt väljas från bronormen. 

Har du varit på någon annan bro med slitbetong? 

Ja men kommer inte ihåg varför vi valde slitbetong. Det är en fördel att kunna lägga 

beläggning i ett moment och inte behöva byta beläggningstyp för en begränsad sträcka. 

Upplever du att slitbetong används mer i någon del av Sverige? 

Ja, den används i större utsträckning i norra Sverige. Det skulle kunna vara en traditions fråga, 

erfarenheter, långa avstånd och lågtrafikerade vägar.  

Fördelar/nackdelar med slitbetong? 

I teorin ska det vara lägre underhållskostnader, svårt att mäta i verkligheten. Jämnheten kan 

vara svår att få till med slitbetong, det krävs mycket folk och beroende på recept kan det vara 

svår att bearbeta. 

Vanligaste skadorna? 

Nötning. 
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Hur resonerar ni vid val av slitlager? 

Ekonomin är den enskilda faktorn som styr mest, det blir allt vanligare att vi får välja slitlager 

själva i en totalentreprenad, det kan dock ibland vara specificerat. Vid en generalentreprenad 

så är det trafikverket som bestämmer. Om slitbetongen gjuts på en ny bro och den gjuts vått i 

vått så är det möjligt att räkna hem den investeringen. 

Vid reparationsåtgärder i ett senare skede så är det svårare att göra åtgärder i slitbetong än i 

asfalt med tätskikt. Det är ovanligt att behöva byta hela slitbetongen, den vanligaste 

underhållsåtgärden är att det behöver slipas eller fräsas. Ett tätskikt behöver bytas efter 25–30 

år och asfalten behöver bytas efter 6–10 år beroende på trafikmängd. 

Slitbetong kan armeras på 2 sätt, antingen med konventionell armering eller fiberarmering, 

resultatet är detsamma. Längden på en bro kan påverka valet om det blir komplicerat att gjuta 

eller om det blir stora spännvidder så att materialen rör sig olika. 

Trafikverket skulle kunna ställa krav på slitbetong för att teoretiskt förvänta sig ett minskat 

underhåll, men entreprenörer får ofta välja själva och väljer då det som är mest lönsamt för 

dem. 

Löpande underhåll är jämlikt i tidsåtgång och trafikstörning mellan asfalt och slitbetong. Om 

det händer något med slitbetong så är det oftast allvarligare. Däremot så är det vanligare med 

garantiåtgärder på broar med asfalt.  

Vad är viktigt att tänka på i anläggningsskedet? 

Vid gjutning på en härdad yta måste det förvattnas ordentligt, ytan måste blästras för att få till 

en rå yta, det måste vara rent från skräp och dylikt. Spelar ingen roll om det är en gammal 

eller en ny bro, förutom att det kan behövas ännu mer noggrannhet på en äldre bro. 

Hur mycket kontroller utför Trafikverket?  

Vid totalentreprenad så är det omfattande handlingar som ska in till Trafikverket för 

granskning och godkännande. Vid en generalentreprenad så är det Trafikverket som 

tillhandahåller handlingarna. 

 

 

 

 


