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Sammanfattning 

Ölandsbron är en pelarbro som förbinder Öland med fastlandet. Denna bro är av undermålig kvalitet tack 

vare dåliga förutsättningar vid byggnationen och i och med detta är underhållsbehovet mycket stort. 

Kantbalkarna är en av de hårdast utsatta delarna på en bro och ersätts nästan alltid under en bros livstid 

och samma sak gäller på Ölandsbron. Dock så ville vägverket se vilka alternativ som fanns tillgängliga vid 

reparation och upptäckte därmed möjligheten att installera katodiskt skydd som en reparationsåtgärd. 

Katodiskt skydd innebär att man med ström skyddar armeringen genom att göra densamme negativt 

laddad med hjälp av en positivt laddad anod. Anoden kan fungera på olika sätt men i fallet med Ölandsbron 

så blir anoden positivt laddad med hjälp av en extern strömkälla. 

Denna reparationsmetod är förhållandevis ovanlig i Sverige vilket innebär att kunskapen om den är relativt 

begränsad. En av faktorerna som behöver uppdagas är livslängden på de olika komponenterna i systemet. 

Katodiskt skydd är inte underhållsfritt och skyddssystemet behöver nya komponenter med jämna 

mellanrum. För att kunna byta ut de olika komponenterna i rätt tid behöver man veta deras livslängd då ett 

utbyte som inte sker för sent eller för tidigt sparar in stora kostnader. 

Livslängdsanalys av komponenter i katodiskt skydd är därför vad examensarbetet handlat om och själva 

analysen har skett med en metod som kallas för faktormetoden. Faktormetoden bestämmer inte 

livslängder utan justerar befintliga livslängder med hänsyn till det specifika objektet med hjälp av 

referenslivslängder. Dock visade det sig vara svårt att få tag i referenslivslängder vilket medförde att 

resultatet i arbetet kan skilja sig något från verkligheten. 

För att bättre livslängdsanalyser ska kunna utföras krävs det att beställare av byggnadstekniska 

komponenter börjar kräva referenslivslängder av tillverkare. En väldefinierad livslängd är någonting som 

beställaren tjänar på i underhållskostnader samtidigt som det kan stärka tillverkarens varumärke. 

Underhållsmässigt visade det sig att de ingjutna komponenterna var underhållsfria i hänsyn till brons 

livslängd. De komponenter som visade sig ha kortast livslängd var de elektriska komponenterna samt 

referenselektroderna i systemet och utbytesintervallet skiljer sig mellan 5 till 20 år. Dock så är de 

elektroniska komponenterna enkla att byta ut och kräver inga kostsamma insatser. Kablarna som finns i 

systemet är de näst mest underhållskrävande komponenterna och kräver ett utbytesintervall på 25 år. 

Själva utbytet av kablarna är även det en mer arbetskrävande insats. Då det katodiska skyddet beräknas 

behöva en livslängd på ca. 60 år är just kablarnas livslängd ett problem då man helst skulle sett att utbyte 

av dessa endast skulle behöva skett en gång under brons livslängd. 



Abstract 

The Öland Bridge is a columnbridge linking Öland with the mainland. The bridge is of poor quality due to 

poor conditions during construction which results in large costs for maintenance. The edge beams are a 

part of the bridge that shall withstand very aggressive conditions and the edge beams are very often 

replaced during the lifetimeof a bridge. That is also the case with the Öland Bridge. As an alternative to a 

normal replacement of the edge beams, Vägverket wanted to evaluate other alternatives for repairing the 

edge beams. They found out that cathodic protection was an alternative. 

Cathodic protection means that you protect the concrete reinforcement by making the reinforcement 

negatively loaded with a positively loaded anode. The electricity in the anode can come from different 

sources but in the case with the Öland Bridge, the electricity comes from an external power source. 

This type of rehabilitation is not very common in Sweden and the knowledge about the method is limited. 

One of the factors that needs to be investigated is the service life of the components in the system. 

Cathodic protection isn´t a maintenance free method and the components need to be replaced 

periodically. To replace the components at the right time one need to know the service life. A replacement 

made at the right time is cost saving. 

The service life analysis of the components in the cathodic protection system is performed with a method 

called the factor method. This method doesn’t predict service life data but adjust service life information to 

better correspond with the current object. To do this analysis you need information in the form of 

reference service life data. This information proved to be very difficult to get a hold of which can affect the 

results in the analysis. 

To ensure that better lifetime analysis can be performed clients need to start demanding service life data 

from the manufacturers. Well defined service life data is cost saving for the client and can improve the 

brand of the manufacturer. 

The components within the concrete (except the reference electrodes) needs the least maintenance and 

don’t need to be replaced during the bridges service life. The components with the shortest service life are 

the electrical components and the reference electrodes which have a replacement interval between 5 and 

20 years. However, the electrical components are easy to replace and doesn’t need any expansive repairs. 

The cables in the system are the second most maintenance demanding components and need replacement 

every 25 years. The cables also demand a greater effort to be replaced. As the cathodic protection has a 

design life of 60 years the cables may have to be replaced two times during the bridges service life. 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 
Underhållskostnaderna för Ölandsbron har under dess nuvarande livstid varit mycket stora1. Kostsamt 

underhåll och reparationer har krävts på grund av att bron har många inneboende byggnadsmisstag. Därför 

har det på beställning av vägverket utvecklats en underhållsstrategi för att minska kostnader och underhåll 

på bron. Underhållsstrategin är utformad så att Ölandsbron ska vara i bruk till år 2076. 

För att klara detta krav krävs vissa underhållsåtgärder. En av dessa åtgärder är en reparation av 

kantbalkarna som är i dåligt skick. Det har jämförts olika reparationsmetoder för kantbalkarna för att finna 

den mest ekonomiska lösningen. Denna jämförelse mynnade ut i en installation av ett katodiskt 

skyddssystem2. Detta är dock en reparationsmetod med relativt lite erfarenhet som omfattar många olika 

delar och komponenter. Även livstiden på komponenterna är relativt okänd vilket gör det svårt att utforma 

en underhållsplan som är effektiv och kostbesparande. 

För att underlätta för en underhållsplan så har examensarbetet gått ut på att analysera livslängder på 

komponenter i det katodiska skyddssystemet. Examensarbetet har utförts tillsammans med COWI AB som 

varit projektör på det katodiska skyddet. 

1.2 Syfte 
Syftet med examensarbetet är att få en ökad kännedom om livslängderna på komponenter i det katodiska 

skyddet. Arbetet handlar främst om katodiskt skydd i kantbalkar på broar men ger även en uppskattning på 

livslängden av katodiskt skydd i andra betongkonstruktioner. 

Man får också en uppfattning om vilka komponenter som begränsar livslängden på installationen vilket 

medför att man kan försöka sålla ut och ersätta dessa för att skapa en installation med längre livslängd. 

Analysen ger också möjligheter att kunna jämföra reparation med katodiskt skydd med andra 

reparationsmetoder som kan vara aktuella i en liknande konstruktion. 

1.3 Metod 
Vid utformandet av rapporten och vid införskaffandet av information har jag använt mig av olika metoder. 

De mest förekommande metoderna har varit en blandning av frågeställning till sakkunniga människor samt 

informationssökande i dokument och bland elektroniska källor. 

Jag har lyckats få kontakt med många sakkunniga människor i branschen idag som för det mesta varit villiga 

att ställa upp och svara på diverse frågor som jag haft om bl.a. material och tekniska detaljer. 

Frågeställningarna har oftast skett via mail och telefon men även vid enstaka tillfällen med vanliga samtal. 

Informationssökandet har oftast skett via internet. Många referenser har jag också fått via mail och då i 

form av olika rapporter och presentationer. En del material har jag också inhämtat via tryckta källor. 

                                                             
1
 http://www.olandsbron.com/snabbfakta.php 2010-06-30 

2
 Vägverket Region Sydöst (2004), Bro H200, Ölandsbron, Teknisk/ekonomisk utredning avseende optimal 

underhållsstrategi 
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Själva livslängderna för produkterna har oftast erhållits genom frågeställning men ibland genom 

produktinformationsdokument.  

1.4 Avgränsningar 
För att begränsa storleken på arbetet har vissa avgränsningar gjorts. 

Endast analys av det katodiska skyddet i kantbalkar kommer att utföras. Installationer av katodiskt skydd i 

andra betongkonstruktioner kommer att uppföra sig på liknande sätt men just kantbalkar valdes då 

installationen av katodiskt skydd i Ölandsbrons kantbalkar var ett aktuellt objekt som företaget arbetade 

med. 

Det kommer enbart att utföras en livslängdsanalys av de enskilda komponenterna och hänsyn tas inte till 

varken ekonomi eller miljö. Detta är dock två faktorer som underlättas betydligt av en väl utförd 

livslängdsanalys. 

Vissa komponenter har utelämnats i analysen. Jag har valt att inrikta mig på de komponenter som är 

nödvändiga för att det katodiska skyddet ska fungera. Detta är självklart en definitionsfråga och min 

definition är de komponenter som är livsnödvändiga för skyddet och som gör att själva skyddsfunktionen 

fallerar om de tas bort. ”Livsnödvändiga” komponenter innan likriktaren i systemet tas inte med 

(exempelvis växelströms strömförsörjningskabel). 

Det bör nämnas att de komponenter som utelämnats i huvudsak består av olika sorters bärattiraljer till de 

”livsnödvändiga” komponenterna. 

1.5 Disposition 
Rapporten har lagts upp för att försöka skapa en röd tråd. Den nödvändiga informationen som behövs för 

analysen ligger först i rapporten medans analys, diskussion och slutsats ligger i slutet. 

Det börjar med information om referensobjektet Ölandsbron i kapitel 2 där det beskrivs hur Ölandsbron är 

uppbyggd samt lite allmän fakta. Det följer även en kort beskrivning om underhållstrategin som nämndes i 

bakgrund. Efter detta följer en beskrivning av korrosion och katodiskt skydd i kapitel 3 där det i detalj 

beskrivs hur korrosionen fungerar samt hur det katodiska skyddet kan upphäva korrosionen. I kapitel 4 

beskrivs faktormetoden som varit ett verktyg vid livslängdsanalysen. 

Livslängsanalysen redovisas i kapitel 5 med livslängder och tillvägagångssätt. I kapitel 6 redovisas sedan 

tänkbara utbytesintervaller för komponenterna i det katodiska skyddet och varför de ska bytas ut vid det 

aktuella tillfället. 

Analysen och utbytesintervallerna behandlas sedan i diskussion (kapitel 7) och slutsats (kapitel 8). I 

diskussionen behandlas osäkerheter och faktorer som kan påverka resultaten i analysen. I slutsatsen 

beskrivs det slutgiltiga resultatet för arbetet. 
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2. Ölandsbron 
Ölandsbron är en betongbalkbro med 155 spann och 156 stöd som sträcker sig över Kalmarsund och 

förbinder Öland med fastlandet. Ölandsbron är hela 6072 meter lång och är Sveriges längsta bro 

(Öresundsbrons Svenska del är inte lika lång som Ölandsbron). Ölandsbron började byggas 1967 och 

öppnades för trafik i september 19721 2. 

2.1 Brons uppbyggnad 
Bron är uppdelad i tre delar, en 801 meter lång lågbro med 23 spann som till största delen ligger på Svinö 

(Svinö är en liten ö som ligger strax utanför Kalmar), en 910 meter lång högbro med 8 spann och en segelfri 

höjd på 36 meter samt en 4361 meter lång lågbro med 124 spann. 

För bättre förklaring om brons uppbyggnad och beståndsdelar följer nedan i en ingående beskrivning. 

Nämnas bör också göra att i kapitlet högbro beskrivs endast de delar som skiljer sig från konstruktionen i 

lågbron. 

2.1.1 Lågbro 

Bron är som tidigare nämnt uppdelad i tre sträckor. Två av dessa sträckor består av lågbro. Konstruktionen 

på de olika sträckorna av lågbro är lika sånär som att den 801 meter långa sträckan mellan landfästet vid 

Kalmar och högbron till största del är byggd på Svinö. Då denna sträckning till största del är byggd på land 

saknar de flesta pelare den extra skalkonstruktionen som pelarna på de andra sträckningarna har. 

96 st. av stöden är ihopgjutna och förankrade till plattgrundlagda bottenplattor där överkanten av 

bottenplattorna är i ungefärlig nivå med havsbottnen. De plattgrundlagda bottenplattorna vilar på antingen 

morän- eller klippgrund.  

De övriga stöden är ihopgjutna och förankrade till 

pålgrundlagda bottenplattor på grus. Pålarna är gjorda i betong 

och armering och har en längd på mellan 4 till 10 meter.  

Huvudbalkarna på bron står på lager som i sin tur ligger på 

lagerplintar. På bron finns totalt 260 rörliga lager och 50 fasta 

lager där de rörliga lagrena är av typ rullager. Huvudbalkarna 

har ett centrumavstånd på 7,0 m och en spännvidd på 35 m. 

Balkarna är utformade med I-sektion förutom på stöden där de 

har en rektangulär utformning. Det finns även tvärbalkar i 

konstruktionen som är sammangjutna och förankrade i 

huvudbalkarna men tvärbalkarna återfinns endast vid stöden. 

Brobaneplattan i bron är ca 12,8 m bred och tjockleken på 

plattan varierar mellan 250 mm på tjockaste stället mellan 

huvudbalkarna till 160 mm längst ut mot kantbalkarna. 

                                                             
1
 http://www.olandsbron.com/snabbfakta.php 2010-06-30 

2
 Vägverket Region Sydöst (2004), Bro H200, Ölandsbron, Teknisk/ekonomisk utredning avseende optimal 

underhållsstrategi 

Figur 1 - Lågbrons uppbyggnad 
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Brobaneplattan är sammangjuten och förankrad med huvudbalkarna och även sammangjuten med 

kantbalkarna (kantbalkarnas konstruktion beskrivs noggrannare i kapitlet kantbalk).  

Räckena på bron är utförda enligt standardritningar från vägverket med navföljare och räckesståndare 

ingjutna i kantbalkarna. Konsolerna för belysningsstolparna är sammangjutna med kantbalkens utsida och 

placerade i längdled med ett avstånd på 35 m mellan stolparna.  

2.1.2 Högbro 

Högbron skiljer sig från lågbron men många delar är fortfarande 

lika. Därför behandlar jag bara de delar som skiljer sig i denna del 

vilket är lådbotten, balkliv och brobaneplatta.  

I högbron består huvudbalken av balkliv och lådbotten vilket medför 

att konstruktionen är utformad som just en låda. Tjockleken på 

lådbotten varierar från 520 mm vid stöd till 180 mm vid 

övergångskonstruktioner. Balkliven är även dessa av varierande 

höjd och största höjden är 8,5 m vid stöden och 1,8 m vid 

övergångskonstruktionerna.  Tjockleken på balklivet är 0,45 m. 

Vid högbrons del är brobaneplattan aningen tjockare men är likt 

lågbrodelen sammangjuten med balkliv och kantbalk1. 

2.2 Kantbalk 
Kantbalken sitter längst ut på var sin sida brobaneplattan och 

fungerar som infästning till räcke samt i vissa fall, en bärande del2. 

Kantbalken hindrar även dagvattnet från att rinna ut från brons 

kanter och dagvattnet kan då kan samlas upp i brunnar3. 

Kantbalkarna i Ölandsbron är utförda i slakarmerad betong. 

Bredden på kantbalken är 0,35 m och den utvändiga höjden på 

kantbalken är 0,6 m medans den invändiga höjden från 

brobaneplattan är 0,4 m. Kantbalkarna utsätts ofta för stora 

påfrestningar såsom vägsalt, fukt, frost och påkörningar vilket 

leder till att de ”förbrukas” mycket fortare än övriga bron vilket 

medför att de måste repareras eller bytas ut. Ungefär 2300 m av 

kantbalkarna har redan bytts och ersatts med nya. De övriga 

kantbalkarna har inte varit i lika dåligt skick men beslut om att 

använda katodiskt skydd har ändå tagits då man med detta 

skyddssystem kan undvika stora kostnader i framtiden1. 

 

                                                             
1
 Vägverket Region Sydöst (2004), Bro H200, Ölandsbron, Teknisk/ekonomisk utredning avseende optimal 

underhållsstrategi 
2
 http://www.skogforsk.se/sv/KunskapDirekt/Drift-och-underhall/16602/16615/ 2010-06-30 

3
 Banverket, Vägverket (2009), TK bro 

Figur 2 - Högbrons uppbyggnad 

Figur 3 - Kantbalkens uppbyggnad 
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2.3 Reparationer 
Installationen av katodiskt skydd i kantbalkarna är inte den första reparationen som utförs på Ölandsbron. 

Flertalet tidigare reparationer har utförts på Ölandsbron på grund av dess dåliga beständighet. Till detta är 

det flertalet faktorer som bidragit: 

• Vid produktionen togs inte hänsyn till livstidsomkostnader och bron byggdes till lägsta möjliga pris 

med material av låg kvalitet. 

• Arbetet forcerades. 

• När bron byggdes fanns inga särskilda normkrav på betongkvalitet i marina miljöer. 

• Betongen göts med ett vattencementtal närmare 0,7 istället för föreskrivna 0,6. 

• Ballastmaterialet av sand- och kalksten var olämpligt då det var för poröst. 

• Bräckvatten från Östersjön användes som blandvatten till betongen i stora delar av bron vilket 

medförde att klorider byggdes in redan från början. 

Dessa faktorer har då bidragit till att Ölandsbron har haft ett särskilt krävande underhåll1. 

Bland de reparationer som utförts bör man särskilt nämna skalkonstruktionen på stöden. Då man i början 

av 80-talet upptäckte att stöden var i dåligt skick på grund av nedbrytning beslutades det att stöden skulle 

renoveras. Vid upphandlingen så fick tre företag göra testreparationer så att vägverket kunde avgöra vilken 

metod som lämpade sig bäst för ändamålet. Metoden som tillslut skulle användas bestod av att man 

förstärkte de befintliga stöden med ett 40-50 cm tjockt pågjutet hölje i betong. Den nya konstruktionen var 

uppbyggd så att den helt kunde ersätta de tidigare stödens funktion. Denna reparation utfördes mellan 

1990-1994 och 112 av de 156 stöden fick den extra pågjutningen. Mellan 1997-2000 utfördes reparationen 

på några av de övriga stöden, nämligen stöd 16-402. 

Som tidigare nämnts har även vissa delar av kantbalken bytits ut då en del av dem i början av 2000-talet var 

så nedbrutna att utbyte var ett krav. Anledningen till nedbrytningen var kloridinitierad armeringskorrosion 

som fick betongen att spricka. Ungefär 2300 m av kantbalken böts mellan 2002-2005. 

Det har också utförts en provreparation med katodiskt skydd i Ölandsbron men den beskrivs i detalj under 

kapitlet korrosion och katodiskt skydd3. 

2.4 70 årig underhållsstrategi 
Underhållskostnaderna för Ölandsbron har fram tills idag varit mycket stora och likaså behovet av 

reparationer och underhåll. Vägverket bestämde sig därför att ta fram en underhållsstrategi för att minska 

kostnaderna och för att kunna optimera underhållet på Ölandsbron. 

I underhållsstrategin finns det en beskrivning av bron där tillståndet på de olika byggnadselementen 

beskrivs. Därefter följer en rekommendation av inspektioner och tidplaner för dessa som visar när 

inspektionerna bör utföras. Detta för att kunna kontrollera brons beständighet med löpande mellanrum för 

                                                             
1
 Vägverket Region Sydöst (2004), Bro H200, Ölandsbron, Teknisk/ekonomisk utredning avseende optimal 

underhållsstrategi 
2
 http://www.ncc.se/sv/infrastruktur/Referensprojekt/Olandsbron/ 2010-06-30 

3
 Vägverket Region Sydöst (2007), Bro H200, Ölandsbron, Uppdatering av teknisk/ekonomisk utredning avseende 

optimal underhållsstrategi för kantbalk, Preliminär rapport 
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att se till att reparationer och underhåll utförs i rätt tid. Därefter följer en analys av elementstrategier som 

mynnar ut i den optimala strategin för varje enskilt element. 

Dessa strategier sätts sedan samman till en huvudstrategi som visar det optimala underhållet för bron. 

Målet med underhållet är att kunna ha Ölandsbron i bruk till år 2076. 

I underhållsstrategin har man jämfört olika reparationsmetoder för kantbalkarna som skulle kunna vara 

aktuella. Vid denna jämförelse kom man fram till att ett utbyte av kantbalkarna med rostfri armering skulle 

vara den lösningen med längst livslängd. Dock så är denna lösning mångt mycket dyrare än installation av 

katodiskt skydd. Katodiskt skydd har en mycket lång livslängd och livslängden på bron kommer vara nästan 

lika stor som med rostfri armering om det katodiska skyddet sköts på rätt sätt. 

Ett tredje alternativ som diskuterats är utbyte av kantbalk med vanlig armering som får katodiskt skydd 

installerat efter ca. 30 år. Denna metod kommer att användas på de 2300 meter kantbalkar som redan 

bytits ut. Detta kan tyckas vara en gyllene medelväg men även här så kan man konstatera att en installation 

av katodiskt skydd från början är mer kostnadseffektivt1. 

3. Korrosion och katodiskt skydd 
Beskrivning av korrosion, vad det är och vad som händer samt beskrivning av katodiskt skydd, hur det 

motverkar korrosion och vilka delar som det är uppbyggt av. 

3.1 Korrosion 
Korrosion beskriver en process där ett material reagerar med den omgivningen som angriper materialet 

och omformar dess kemiska uppbyggnad. Just i det här fallet består korrosionsprodukterna av järnoxid, 

även kallat rost. 

Att järn rostar överhuvudtaget beror på att metallen strävar efter att gå tillbaks till ett mindre energirikt 

stadium. Vid malmbrytningen av järn så tillför man energi i processen och vid korrosionen ”vill” materialet 

tillbaks till sitt ursprungliga energistadium liknande det i järnmalmen2. 

Korrosion kan ske på två olika sätt, dels genom kemiska reaktioner och även genom elektrokemiska 

reaktioner.  

Vid den kemiska reaktionen reagerar metallen med antingen gas eller ånga varpå en beläggning skapas i 

kontaktytan mellan metallen och det omgivande mediet. Beläggningen är därmed en reaktionsprodukt och 

beroende på metall, gas och ånga för man olika reaktionsprodukter. Vissa reaktionsprodukter som bildas 

hindrar fortsatt korrosion då de skapar en skyddande hinna. Exempel på detta är aluminium och krom som 

bildar en nanometertjock oxidhinna som är både tät och slitstark. Just denna goda egenskap är grunden till 

att man blandat i krom i rostfritt stål. Andra material som till exempel järn har inte denna goda egenskap 

utan bildar löst sittande oxider som lossnar och tillåter vidare korrosion. 

                                                             
1
 Vägverket Region Sydöst (2004), Bro H200, Ölandsbron, Teknisk/ekonomisk utredning avseende optimal 

underhållsstrategi 
2
 http://www.korrosionskonsult.se/filer/Dokument/korrosionen_och_dess_betydelse_for_samhallet.pdf 2010-06-30 



7 
 

Den andra typen av korrosion är som tidigare nämnts den elektrokemiska och som namnet antyder krävs 

det en elektrisk ström för att korrosion ska kunna inträffa. Den elektriska strömmen kan komma ifrån ett 

galvaniskt element som innebär att en metallyta blir en positivt laddad elektrod medans en ädlare metall 

eller ett icke-metalliskt ämne (typ grafit) blir en negativt laddad elektrod. Denna reaktion uppkommer på 

grund av ämnens olika normalpotential. För att korrosion ska kunna ske på galvanisk väg krävs det dock en 

elektrolyt. Elektrolyten kan bestå av fukt och syre och i detta fall består elektrolyten av fukt- och 

syremättad betong. 

En elektrokemisk korrosion kan även uppstå då en elektrisk yttre ström tillförs i elektrolyten. Exempel på 

detta är rörledningar i närheten av strömförande järnvägsskenor. Den positiva elektroden börjar då att 

korrodera (bilda järnjoner) medans den negativa elektroden bildar hydroxidjoner1. 

Korrosion av armering i betong uppstår på elektrokemisk väg där olika delar av armeringen fungerar som 

anod eller katod. Detta kan dels bero på metallens sammansättning men även på mikroskopiska slaggrester 

och föroreningar som har en ädlare karaktär än stålet generellt. I slutändan kommer det medföra att hela 

armeringen kommer att rosta då alla ytor kommer att ha fungerat som både anod och katod2. 

Att armeringen i betongen inte rostar från första början beror på att betongen har en hög pH-halt. Vid höga 

pH-halter fungerar inte betongen som elektrolyt och armeringen rostar därför inte. Koldioxid och klorider 

bryter emellertid ner den skyddande pH-halten tills den når armeringen vilket medför att armeringen börjar 

rosta3. 

3.2 Katodiskt skydd 
Det finns i dagsläget många olika alternativ för den som vill skydda sina stålkomponenter mot rost. Ett 

underhållsfritt och ekonomiskt alternativ är dock katodiskt skydd4. 

Denna metod går ut på att man reglerar elektrodpotentialen så att den metall man vill skydda blir immun. 

Det finns två sätt att utföra detta på, galvaniskt katodiskt skydd och elektrolytiskt katodiskt skydd, men 

först en generell beskrivning av katodiskt skydd och dess funktion5.  

Vid korrosion på armering så frigörs elektriska strömmar (korrosionsströmmar) från anodytan för att sedan 

vandra genom elektrolyten (betongen) till de opåverkade delarna på armeringen (katodytor). Vid anoden 

bildas det korrosionsprodukter i form av järnjoner (Fe2+). Dessa järnjoner binder sig sedan med 

hydroxidjoner (OH-) som bildats vid katodytan i form av en reduktion där elektroner binds med vatten och 

syre. Hydroxidjonerna som binds med järnjonerna i betongen bildar rost6. 

                                                             
1
 http://www.provexa.com/kunskapsbank/korrosion/ 2010-07-01 

2
 http://www.roca.se/index.php?v=KgEFCQwCbhQjIBZCNw0NElgAAg== 2010-07-01 

3
 Svensk Byggtjänst och Cementa AB (1992), Betonghandbok, Arbetsutförande, Projektering och byggande 

4
 Sveriges Kommuner och Landsting (2007), Potential för skydd av den gömda metallen, Våga installera katodiskt 

korrosionsskydd 
5
 http://www.korrosionskonsult.se/filer/Dokument/korrosionen_och_dess_betydelse_for_samhallet.pdf 2010-06-30 

6
 http://mail.pknu.ac.kr/~wna/class/2005B/MMMA/Marine3.pdf 2010-07-01 
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Figur 4 - Korrosionsprincip 

När man använder sig av katodiskt skydd så tillsätter man en extra anod i elektrolyten för att på så sätt få 

skyddsobjektet (armeringen i detta fall) att enbart fungera som en katod. Detta medför att skyddsobjektet 

inte kommer att rosta. 

Det finns några förutsättningar för att det katodiska skyddet ska kunna fungera överhuvudtaget.  

• Det måste finnas en direkt elektrisk koppling mellan anod och katod (skyddsobjekt). De behöver 

dock inte ligga dikt an mot varandra utan det räcker med en elektrisk ledande kabel emellan dem. 

• Både anod och katod måste uppehålla sig i samma elektrolyt. 

• Det elektriska motståndet (resistiviteten) i elektrolyten måste vara tillräckligt lågt. 

Det bör nämnas att en elektrolyt är en lösning där elektriskt laddade molekyler kan vandra fritt. Exempel på 

detta är söt- och saltvatten, vatten i mark och vattenmättad betong. 

Om resistiviteten i ett material är för högt så kommer det bli svårt att få ut ström till skyddsobjektet. Dock 

så krävs det sällan något katodiskt skydd för skyddsobjekt i elektrolyter med dålig strömledningsförmåga då 

det med största säkerhet kommer att ha en väldigt låg korrosionshastighet1. 

Rent kemiskt så vandrar elektroner från anod till katod på samma sätt som vid korrosion. Skillnaden är att 

elektronerna vandrar från en extern anod till katoden. Detta medför att då katoden ständigt kommer vara 

negativt laddad kommer det inte att friges några positiva järnjoner (Fe2+) från armeringen samtidigt som 

man får en extra skyddsfunktion när de negativt laddade hydroxidjonerna (OH-) kommer dras mot den 

positivt laddade anoden2. 

                                                             
1
 Sveriges Kommuner och Landsting (2007), Potential för skydd av den gömda metallen, Våga installera katodiskt 

korrosionsskydd 
2
 Ruth Sørensen och Johnny Nyberg 
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3.2.1 Galvaniskt skydd 

Galvaniskt katodiskt skydd bygger på principen att man använder metaller med olika ädelheter för att 

skydda skyddsobjektet, fenomenet kallas även potentialskillnad. Den oädlare metallen fungerar då som en 

offeranod varpå offeranoden kommer att korrodera istället för skyddsobjektet. 

Denna typ av katodiskt skydd är vanligt vid skydd av fartyg, jordförlagda rörledningar, utombords 

båtmotorer (där trimfenan är gjord i zink) och invändigt skydd av t.ex. varmvattenberedare. 

Denna lösning dimensioneras dock av resistiviteten i elektrolyten då skyddet är ganska svagt. Detta medför 

att skyddet fungerar otillfredsställande om resistiviteten är för stor. Det galvaniska skyddet dimensioneras 

också av en annan faktor. Då offeranoden förbrukas, dels på grund av offerfunktionen men delvis också på 

grund av egenkorrosion, krävs det att man byter offeranoden med ett intervall på 10-20 år. Är då 

offeranoden svårtillgänglig kan det krävas större reparationer och därmed omkostnader för att byta ut 

anoden. Är istället anoden lättillgänglig som på ett fartygsskrov kan det vara ett lämpligt alternativ med 

galvaniskt katodiskt skydd1. 

 

Figur 5 Galvaniskt skydd samt elektrolytiskt skydd 

3.2.2 Elektrolytiskt skydd 

Vid användningen av det elektrolytiska katodiska skyddet, även kallat skydd med påtryckt ström, alstras 

den ”galvaniska strömmen” från en yttre strömkälla som får katoden att ”tro” att den är ihopkopplad med 

en oädlare metall2. Katoden kopplas till minuspolen på en likriktad strömkälla och anoden kopplas till 

strömkällans pluspol. Elektroner kommer då att vandra från anoden till katoden som kommer bli laddad 

med elektroner och därmed kommer en negativ polarisation att uppstå hos katoden3. Skillnaden är att 

elektronvandringen inte sker naturligt i katodiskt skydd med påtryckt ström. 

Strömkällan till katodiskt skydd består vanligtvis av el från distributionsnätet men kan även komma från 

andra strömkällor som batterier, vindkraftverk eller solceller. När man använder distributionsnätet som 

strömkälla krävs det dock att man har en likriktare då det katodiska skyddet kräver likström. När det 

                                                             
1
 http://www.swereakimab.se/web/page.aspx?pageid=8356 2010-07-01 

2
 Sveriges Kommuner och Landsting (2007), Potential för skydd av den gömda metallen, Våga installera katodiskt 

korrosionsskydd 
3
 Svensk Byggtjänst och Cementa AB (1992), Betonghandbok, Arbetsutförande, Projektering och byggande 
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handlar om katodiskt skydd på avlägsna konstruktioner som t.ex. stolpfundament på kraftledningsstolpar 

kan det vara ett bra alternativ med exempelvis solceller som strömkälla. Då strömtillförseln på en sådan 

anläggning oftast är ojämn kan det vara smart att använda sig av ett uppladdningsbart batteri som tar över 

då solcellen inte producerar någon ström2. 

Det elektrolytiska skyddet har till skillnad från det galvaniska skyddet funktionen att man kan reglera 

strömstyrkan. Detta gör att det elektrolytiska skyddet till skillnad från det galvaniska, kan placeras i 

elektrolyter med högre resistivitet utan att skyddsfunktionen påverkas. 

Anoden i det katodiska skyddet är vanligtvis en inert metall som t.ex. kiseljärn, magnetitjärn eller titan. 

Med inert menas att de knappast kommer att korrodera1, eller som Nationalencyklopedin beskriver det, 

reaktionströg1. Dessa beläggs sedan med ädelmetaller som platina eller iridium1. En annan typ av 

beläggning är ett så kallat MMO-skikt (Mixed Metal Oxide) som består av olika ädelmetalloxider som t.ex. 

ruteniumoxid, tantaloxid eller iridiumoxid. MMO-skiktet ”aktiverar” titananoden genom att göra den 

elektriskt ledande. I vanliga fall så skapar titan en passiv hinna av titanoxid när den kommer i kontakt med 

en korrosiv miljö men MMO-skiktet leder strömmen bättre mellan titananoden och elektrolyten. Även 

dessa metalloxider är inerta vilket betyder att skiktet kommer att skapa en hållbar och långlivad anod2. 

Formen på anoderna skiljer sig ganska kraftigt beroende på hur de är tänkta att användas. T.ex. så är 

nätanoden utformad för att ge en jämn ström över en större area och passar därför kantbalkens 

utformning3. 

Det händer också att man använder sig av andra material som exempelvis stålbalkar eller järnvägsräls som 

anoder. Dessa kommer dock att korrodera och kommer fungera som en offeranod med påtryckt ström4.  

3.3 Biverkningar med katodiskt skydd 
Katodiskt skydd är likt många andra skydd inte helt utan nackdelar. Det finns potentiella biverkningar med 

det katodiska skyddet om det inte utförs på rätt sätt. 

En av biverkningarna som kan uppstå är interferens vilket betyder att skyddsströmmen påverkar de 

metalldelar i konstruktionen som inte är i kontakt med skyddet. Detta kanske inte låter så farligt men kan 

medföra en drastisk ökning av korrosionshastigheten. Detta fenomen uppstår, efter att den främmande 

delen tar upp strömmar från anoden och fungerar som katod, när den främmande konstruktionen avger 

strömmen till den inkopplade katoden varpå den främmande konstruktionen fungerar som en anod. Som 

tidigare exempel kommer den främmande delen att fungera som en strömmatad offeranod och korrodera 

med större hastighet än normalt. 

Detta problem går att åtgärda men bör helst åtgärdas, genom kontroller på elektrisk kontinuitet i 

konstruktionen, innan installationen av det katodiska skyddet då det är ett svårt arbete att komma tillrätta 

med interferens efter installationen. 

 

                                                             
1
 http://www.ne.se/inert 2010-07-01 

2
 http://www.waterstarinc.com/files/Resources/White_paper.pdf 2010-07-01 

3
 Svensk Byggtjänst och Cementa AB (1992), Betonghandbok, Arbetsutförande, Projektering och byggande 

4
 http://www.korrosionskonsult.se/filer/Dokument/korrosionen_och_dess_betydelse_for_samhallet.pdf 2010-06-30 
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En annan biverkning som kan ske sker dock endast vid mycket höga strömstyrkor på skyddet. En 

jonvandring sker när ström leds mellan anod och katod. Vandringen består av att de positiva jonerna 

vandrar mot katoden medans de negativa jonerna vandrar mot anoden. Vid mycket höga strömstyrkor 

vandrar jonerna med en hög hastighet och då finns det risk för vätgasbildning som försämrar vidhäftningen 

mellan betong och armering. 

Dessa problem uppstår sällan ifall både projektering och installation utförs av personal som är kunniga 

inom området. Det har utförts några få projekt tidigare i Sverige med katodiskt skydd men skyddsmetoden 

möts ofta med en viss skepsis då det har varit svårt att få principen att fungera i verkligheten. Detta har 

gjort att det katodiska skyddet har fått ett dåligt rykte om sig i Sverige varpå marknaden för katodiskt skydd 

varit dålig under de senaste åren. Detta är dock på väg att vända då det märks att många beställare börjar 

bli nyfikna på tekniken än en gång1. 

3.4 Komponenter i katodiskt skydd 
För att det katodiska skyddet ska fungera tillfredsställande krävs det att en hel del komponenter samspelar 

på ett välfungerande sätt. Här kommer jag nämna komponenterna och beskriva dem kort. Märk att jag 

främst behandlar det katodiska skyddet med påtryckt ström då det galvaniska skyddet i princip bara består 

av tre komponenter, nämligen anod, katod och en elektriskt ledande förbindelse dem emellan.  

Då jag är mest insatt i det katodiska skyddet på Ölandsbron kommer jag att beskriva detta system och dess 

komponenter i följande skrift. De andra systemen med påtryckt ström kommer att vara snarlika men då 

varje enskilt system med katodiskt skydd är uppbyggt på olika sätt kan jag inte garantera att de beskrivs på 

ett rättvist sätt. Därför kommer jag hålla mig till det aktuella systemet i Ölandsbron. 

Anoden har jag beskrivit tämligen noggrant i 3.2.2 Elektrolytiskt skydd varpå en upprepning är överflödig. 

Det bör dock nämnas att typen av anod som används i Ölandsbron är en nätanod av titan med ett MMO-

skikt. Till anoden går det komponenter som fungerar som kopplingar mellan anoden och strömtillförseln. 

Kopplingarna består av ett strömfördelningsband och en titantråd2. Dessa kopplingar måste vara inerta 

precis som anoden och består i vårt fall av ren titan då dess enda uppgift är att leda ström till anoden och 

förbli intakta. Är strömfördelningsbandet och titantråden inte inerta och om de skulle bestå av exempelvis 

järn kommer dessa att korrodera med en hög hastighet då dessa kommer att fungera som en anodyta 

precis som anodnätet1.  

För att anodnätet ska hållas på plats innan och under gjutningen används olika plastattiraljer. Främst 

använder man så kallade plasthållare som ser ut som kryss med en pigg på. Man borrar då hål i betongen 

och sätter fast plasthållaren med piggen varpå plasthållaren kommer hålla anodnätet på plats. På en del 

ställen krävs det ett tjockare täckskikt mellan armering och anodnät och då använder man sig av 

distanslister och distansnät som är utformade så att den nya betongen tränger igenom3. Anledningen till att 

man gör detta är för att undvika kortslutning1. 

                                                             
1
 Sveriges Kommuner och Landsting (2007), Potential för skydd av den gömda metallen, Våga installera katodiskt 

korrosionsskydd 
2
 Vägverket Region Sydöst (2009), Objektspecifik teknisk beskrivning, underhåll av bro (OTBbu), Bro 8-200-1, 

Ölandsbron, Reparation och katodiskt skydd av kantbalk, Etapp I-III 
3
 Ruth Sørensen och Johnny Nyberg 
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Titantråden som är svetsad i strömfördelningsbandet går ner i en kopplingsdosa där den kopplas ihop med 

anodkabeln. Dosan är gjord i plast och fylls med en korrosionsförhindrande pasta för att skydda kopplingen. 

Den röda anodkabeln är uppbyggd av hölje och isolering av XLPE-plast och med en kärna av koppar1. 

Katoden består självfallet av armering men anslutningarna till katoden är av annan karaktär. Dessa består 

av gängstångar i rostfritt stål som svetsas fast i armeringen samt muttrar och kabelskor i rostfritt stål2. Från 

armeringsanslutningen går det sedan en svart katodkabel med samma uppbyggnad som anodkabeln3. 

Både anod- och katodkabeln är kopplade till olika poler på en strömförsörjningsmodul som sitter i ett 

instrumentskåp. Strömförsörjningsmodulen är den komponent som reglerar hur mycket ström som ska gå 

till skyddet1. 

Strömförsörjningsmodulen får sin ström ifrån en likriktare4. Som namnet antyder är likriktarens funktion att 

omvandla växelström till likström som krävs för att skyddet ska fungera5. Likriktarna är dock så starka så att 

6 stycken likriktare med skåp räcker för att försörja samtliga instrumentskåp6. 

För att kontrollera att skyddssystemet fungerar som det ska så installerar man referenselektroder. Dessa 

referenselektroder mäter den så kallade elektrokemiska potentialen och med den informationen till hands 

kan man sedan avgöra om man ska höja eller sänka strömstyrkan på det katodiska skyddet. 

Från armeringen går det även så kallade mätanslutningar på samma sätt som katodanslutningarna. 

Mätanslutningarna behövs för att referenselektroderna ska kunna erhålla sina potentialvärden. Från 

referenselektroder och mätanslutningar går det sedan kablar till en mätmodul som tolkar informationen 

från referenselektroderna2. 

I instrumentskåpet finns det en sekundärdator som kan styra strömförsörjningsmodulen och skicka 

informationen från mätmodulen. Denna är i sin tur sammankopplad med en huvuddator och från 

huvuddatorn kan man sedan styra alla strömförsörjningsmoduler samt mätmoduler1. 

3.5 Provreparation med katodiskt skydd 
Det upptäcktes att kantbalkarna på Ölandsbron var i dåligt skick varpå det beslutades att man skulle utföra 

en provreparation med katodiskt skydd. Med provreparationen skulle man få fram både tekniska och 

ekonomiska underlag för en framtida installation av ett katodiskt skydd7. 

                                                             
1
 NCC (2009), Bro 8-200-1, Ölandsbron, Arbetsberedning, Kantbalk – 11. Installation och montering av kopplingsdosor 

2
 Vägverket Region Sydöst (2010), Bro 8-200-1, Ölandsbron, Rapport – Dokumentation av teststräcka 

3
 Produktblad för CPI XLPE/XLPE kablar 

4
 Vägverket Region Sydöst (2009), Objektspecifik teknisk beskrivning, underhåll av bro (OTBbu), Bro 8-200-1, 

Ölandsbron, Reparation och katodiskt skydd av kantbalk, Etapp I-III 
5
 Sveriges Kommuner och Landsting (2007), Potential för skydd av den gömda metallen, Våga installera katodiskt 

korrosionsskydd 
6
 NCC (2009), Bro 8-200-1, Ölandsbron, Arbetsberedning, Kantbalk – 18. Konstruktion och installation av 

instrumentskåp, likriktarskåp och kopplingslåda 
7
 Vägverket Region Sydöst (2004), Bro H200, Ölandsbron, Teknisk/ekonomisk utredning avseende optimal 

underhållsstrategi 
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Provreparationen utfördes år 2000 och de olika reparationsmetoderna sattes i bruk och utvärderades 

mellan år 2000 till år 2002. Vid provreparationen testades det 4 stycken olika anodsystem. Anodsystemen 

var:  

• Infräst trådanod av ädelmetallbelagt titan (elektrolytiskt skydd). 

• Inborrad stavanod av ädelmetallbelagt titan (elektrolytiskt skydd). 

• Fastmålad ytanod av grafitduk (elektrolytiskt skydd). 

• Påsprutad ytanod av zink (galvaniskt skydd). 

När provreparationen var utförd 2002 hade man kommit fram till diverse resultat. Man kunde se att 

korrosionen på de utsatta delarna minskade med mer än 94 % för alla skydd förutom systemet med de 

inborrade stavanoderna som gav en minskning på 79 %. Det borrades även in provstänger av zink i 

betongen som var utsatta för galvanisk korrosion. Vid installationen av katodiskt skydd med titantråd och 

grafitanod minskade den galvaniska korrosionen med 74 %. Den galvaniska korrosionen minskade även för 

de andra systemen men dock inte i samma utsträckning. 

Det konstaterades ganska snabbt att underhållskostnaderna för Ölandsbron kunde sänkas avsevärt om man 

skulle installera någon form av katodiskt skydd på bron inom en snar framtid. Kostnaderna för att ersätta 

kantbalk och tillhörande räcken är mångt mycket större än kostnaderna för att installera katodiskt skydd1. 

Som jag redan nämnt så installerades/installeras det ett katodiskt skydd med en nätanod av 

ädelmetallbelagd titan. Anledningen till att inget av de systemen som testades vid provningen användes 

beror till stor del på den stora erfarenheten samt de många referensprojekten som finns vid installation av 

nätanoder2. 

4. Faktormetoden 
Faktormetoden finns beskriven i en standard som kallas för SS-ISO 15686 ”Livslängdsplanering för 

byggnader och byggnadsverk”. Denna standard beskriver olika skeden i livslängdsplaneringen som bl.a. 

• Generell metodik för att få fram en livslängdsprediktion genom prövning av prestanda och dylika 

metoder. 

• Tillvägagångssätt vid planering av programhandlingar, utformning enligt programhandlingar, 

konstruktion och livslängdsinriktad förvaltning. 

• Vägledning för bestämning av en byggnads livstidskostnader. 

• Hänsyn och påverkan av miljön vid olika livslängdsutformningar. 

• Vägledning för förbättring av varaktighets- och livslängdsdata. 

• Vägledning vid införskaffande av referenslivslängder. 

• Faktormetoden. 

 

                                                             
1
 Korrosionsinstitutet (2002), Utomhusprovning av enkelt installerade anodsystem för katodiskt skydd av 

räckesståndare och kantbalksarmering på Ölandsbron, Sammanfattning 
2
 Ruth Sørensen och Johnny Nyberg 
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Faktormetoden är i sig ingen direkt metod för att få fram livslängder. Faktormetoden är snarare en metod 

för att få fram en mer specificerad livslängd med hänsyn till de specifika betingelser som den valda 

komponenten utsätts för. Exempelvis så kan en detalj vara utformad för att befinna sig i ett inomhusklimat. 

Skulle man då vilja veta livslängden för samma detalj i ett utomhusklimat kan faktormetoden vara en 

användbar livslängdsuppskattningsmetod.  

För att kunna bestämma livslängden med faktormetoden krävs det dock en viss typ av 

livslängdsinformation från tillverkare eller dylikt. Denna information brukar kallas för referenslivslängd. 

Referenslivslängder är en enligt SS-ISO 15686 ”en dokumenterad tidsperiod uttryckt i år som komponenten 

eller elementet kan förväntas fungera i ett referensfall under särskilda, väldefinierade bruksbetingelser”. 

Vid omarbetning av livslängder med hjälp av faktormetoden tillsätter man som namnet antyder vissa 

faktorer som kommer förlänga eller förkorta livslängden på komponenten. För att kunna tillämpa metoden 

behöver man ha kännedom om ett flertal olika betingelser hos materialet och dess omgivning. Dessa 

betingelser mynnar ut i utformandet av faktorerna och de olika faktorerna som man använder sig av är: 

• Faktor A: komponentkvalitet. Beskriver den inneboende kvaliteten på komponenten i fråga. 

Exempelvis kommer en impregnerad träskiva följaktligen ha en bättre komponentkvalitet än en 

träskiva utan impregnering. 

• Faktor B: utformningsnivå. Avspeglar komponentens installation i byggnadsverket. Till exempel 

kommer en armering med mindre täckskikt än referensobjektet ha en sämre utformningsnivå. 

• Faktor C: kvalitet på arbetsutförande. Avspeglar den förväntade yrkesskickligheten och de 

kontroller som utförs på arbetsplatsen. Vid utförande med noggranna kontroller och en installation 

enligt tillverkarens rekommendationer kan man räkna med ett bättre arbetsutförande. 

• Faktor D: inomhusmiljö. Lokal inomhusmiljö beskrivs och det tas hänsyn till olika utformningar som 

kan ge konsekvenser som antingen förkortar eller förlänger livslängden. Exempelvis kan gipsputs på 

en vägg ge risk för kondensation vilket förkortar livslängden. 

• Faktor E: utomhusmiljö. Här beskrivs den lokala miljön om den till exempel är salt eller dylikt. Det 

tas sedan i beaktande vid utformandet av faktorn. Om det är ett kärvt utomhusklimat kommer 

livslängden bli kortare. 

• Faktor F: bruksbetingelser. Här utformas faktorn beroende på hur byggnadsverket används. Som 

exempel kan man nämna att komponenter i offentliga utrymmen bryts ner fortare än de i privata. 

• Faktor G: underhållsgrad. Här bestäms faktorn med hänseende på vilket underhåll byggnadsverket 

har. Ett rigoröst underhåll med jämna kontroller bådar för en längre livstid. 

För de olika faktorerna sätter man ett värde som är större eller mindre än 1 beroende på om de aktuella 

förhållandena är bättre eller sämre än förhållandena från referenslivslängden. Till exempel så multiplicerar 

man referenslivslängden med ett värde mindre än ett om underhållsgraden är mindre frekvent på det 

aktuella objektet jämfört med det i referenslivslängden. Ett gott värde att använda kan då vara 0,8 om det 

skiljer sig ganska markant eller 0,9 om det inte skiljer sig i samma utsträckning. Man får dock vara 

överseende med att man kanske skall använda samma värde (1) vid vissa tillfällen då skillnaden knappt är 

märkbar istället för att vara överdrivet kritisk. Naturligtvis händer det lika ofta att man ska använda sig av 

en faktor större än ett då förhållandena gynnar livslängden och i dessa fall fungerar principen på samma 

sätt. 
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När man har fått fram sina uppgifter för de olika faktorerna så är det dags att sammanslå dessa till ett 

resultat. Detta görs genom att man multiplicerar referenslivslängden med alla faktorer. Detta kan även 

beskrivas genom en formel: 

(Uppskattad livslängd) = (Referenslivslängd)*(Faktor A)*(Faktor B)*…*(Faktor G) 

Efter denna uträkning får man fram en uppskattad livslängd för det specifika objektet enligt faktormetoden. 

Det ska dock nämnas att man inte får fram en exakt livslängd med faktormetoden. Det man får är snarare 

en bättre uppskattning av livslängden i det specifika objektet jämfört med referenslivslängden1.  

5. Livslängdsanalys 
Här följer en analys av livslängden för de olika komponenterna som ingår i Ölandsbrons katodiska skydd. En 

samlad redovisning av resultaten från analysen finns i bilaga 2. 

5.1 Livslängdsanalys med hjälp av faktormetoden 
Livslängdsanalys med hjälp av faktormetoden har genomförts och uträkningar redovisas i bilaga 1. 

Det finns dock några parametrar som bör nämnas som kan spela in på resultatets noggrannhet. Vid 

införskaffandet av information var det väldigt svårt att få tag i referenslivslängder som överensstämde med 

ISO standard 15686 som jag baserat mitt examensarbete på. Vid det här skedet var jag tvungen att göra ett 

val. Antingen baserade jag mitt examensarbete på att skriva om bristen på information från tillverkarna 

utan att göra någon riktig analys eller så utförde jag en analys som inte kommer vara helt korrekt enligt 

standard men som troligen är mer exakt än de redovisade resultat som redan finns och utöver detta, en 

mindre redovisning av bristen på livslängdsinformation. Då jag valde det senare alternativet medförde 

detta att jag var tvungen att använda mig av, från tillverkare eller leverantör, uppgivna livslängder som 

baserades på deras erfarenhet och kunskap istället för standardiserade tester. En del komponenter har inte 

ens några redovisade livslängder då jag inte fått svar från en del tillverkare/leverantörer vad gäller 

livslängden på deras komponenter. Denna informationsbrist kommer att medföra den största 

osäkerhetsparametern bland de resultat som redovisas och gör att man ska ha överseende med att 

livslängderna kanske inte kommer överensstämma med verkligheten till 100 %. 

Den andra parametern som kan spela in på resultatet är de olika värdena på faktorerna i tabellen. Vid 

utförandet har jag kontrollerat mina uppgifter mot produktblad och dylik information som finns om 

komponenten i fråga och dragit slutsatser om vilken utsträckning förhållandet förändrar livslängden. Det 

redovisas också varför jag valt de värden som jag gjort och hur jag dragit mina slutsatser. Jag har även 

kontrollerat mina resultat mot en expert på ämnet katodiskt skydd som haft åsikter om de värden och 

anledningar jag kommit fram till. Trots detta kan det hända att ett värde inte ges full rättvisa jämfört med 

verkligheten. 

                                                             
1
 Swedish Standards Institute (2003), Svensk Standard SS-ISO 15686-1, Byggnader och byggnadsverk – 

Livslängdsplanering – Del 1: Allmänna principer 
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Även om dessa parametrar spelar in så kommer det slutgiltiga resultatet enligt faktormetoden med mycket 

stor sannolikhet stämma mer överens med verkligheten, i det specifika objektet, än den uppgivna 

livslängden. 

5.2 Livslängdsanalys av övriga komponenter 
Även om jag har haft svårt att samla ihop referenslivslängder har jag dock fått tag i en del information om 

de andra komponenterna i systemet som inte behandlats i faktormetoden. Informationen jag erhållit har 

dock inte bestått av några livslängder. Exempel på detta är att en rostfri gängstång har överdrivet lång 

livslängd i sammanhanget, längre än brons livslängd, vilket medför att en exakt siffra på livslängden är 

överflödig. 

För de komponenter jag inte hittat exakta livslängder på har jag uppskattat ett utbytesintervall som ses i 

bilaga 2 och i kapitel 6. 

Kopplingen mellan anodnät och anodkabel består dels av ett strömfördelningsband men även en titantråd. 

Dessa måste bestå av ett inert material som i detta fall är titan. Då titan är inert1 kommer det inte heller 

brytas ned tillräckligt mycket för att skapa en påverkan på skyddet under brons livslängd. Detta medför att 

man kan räkna med att dessa två komponenter kommer att ha en livslängd som överstiger brons 

dimensionerade livslängd. 

Vid montering av anodnätet används plasthållare, plastnät och distanslister. Dessa plastdetaljer består av 

HDPE-plast2 (High-Density-Poly-Ethylen) och har i och med detta en lång livslängd. Detta är dock av mindre 

betydelse då dessa plastdetaljers enda uppgift är att hålla kvar anodnätet på plats under gjutningen3. Detta 

medför att livslängden på dessa endast behöver vara ett par veckor vilket de klarar med stor marginal. 

Det finns några komponenter som jag inte lyckats få några livslängder på och som jag inte heller vågar 

garantera någon viss tid för att de ska klara. Dessa komponenter är titantrådens krympslang, 

kopplingsdosan, pastan i densamme och till sist kabelkopplingen. Rent diskussionsmässigt kan man 

däremot få en hint om hur långlivade de är. 

Krympslangens uppgift är att skydda titantråden på sträckan mellan betongen och kopplingsdosan. Då 

titantråden är inert även utanför betongen kan krympslangen ses som överflödig men titantrådens 

anodfunktion kan skapa oönskade effekter om den får oavsiktlig kontakt med någon annan komponent. 

Krympslangen är gjord av en plast som kallas för polyolefin4. HDPE är också en polyolefin. Just dessa plaster 

är väldigt bestående i en aggressiv miljö varpå man kan tillgodoräkna en relativt lång livslängd på 

krympslangen. 

Kopplingsdosan är gjord i glasfiberförstärkt polykarbonatplast och är framtagen för att skydda elektriska 

komponenter i krävande klimat5. Man anta att plasten har en långsam nedbrytning. 

                                                             
1
 Johnny Nyberg 

2
 www.halfen.no/doc/plast-kat.pdf  2010-06-30,  http://www.hfb.dk/fileadmin/templates/hfb/visitkort/pdf/629-

01.pdf  2010-06-30 samt produktblad för De Nora X-mas tree fasteners plasthållare 
3
 Ruth Sørensen 

4
 http://raychem.tycoelectronics.com/documents/webservice/fetch.ashx?fileid=7321&docId=902  2010-06-30 

5
 http://www.spelsberg.co.uk/Default.aspx?tabid=1391  2010-06-30 
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Den korrosionsförhindrande pastan som finns i kopplingsdosan är ursprungligen utformad för att skydda 

konstruktioner under mark1. Då komponenter under mark av naturliga skäl kräver en lång livslängd kan 

man även anta att pastan har en liknande livslängd i det aktuella klimatet. 

Kabelkopplingen kommer enligt teorin att helt skyddas från yttre påverkningar med både pastan och dosan 

som skydd och erhåller därmed en lång livslängd. 

Som tidigare nämnts vågar jag inte garantera några livslängder. Men jag har i alla fall gjort uppskattningar i 

bilaga 2 när dessa komponenter ska bytas, ifall det är nödvändigt. Ifall det inte är nödvändigt bör man göra 

en noggrann kontroll av deras tillstånd för att kunna göra en uppskattning på hur länge de är 

funktionsdugliga. 

Katodanslutningen består av en gängstång som är fastsvetsad i armeringen2. Denna gängstång är tillverkad i 

rostfritt syrafast stål (stålkvalitet EN 1.4404)3. Komponenter i denna typ av stållegeringar kan ses som inerta 

då de har en livslängd som överstiger brons4. Speciellt skyddad är då den del av gängstången som sitter i 

betongen då den får extra skydd då den verkar som katod. 

Till katodanslutningen följer även kabelsko och mutter som också är utförda i rostfritt syrafast stål5. Även 

instrumentskåp, likriktarskåp och kopplingslåda är av rostfritt stål och kommer att kunna beaktas som 

inerta i sammanhanget6. 

Det finns även två kablar som jag inte kunnat erhålla någon livslängd på, nämligen kablarna för 

referenselektroderna och strömförsörjningskablarna (likström). Både dessa kablar kommer från Tümka och 

är XLPE/XLPE kablar som är uppbyggda på samma sätt som katod- och anodkablarna7. Detta medför att de 

kommer ha likadana egenskaper som anod- och katodkablarna och därför kan man anta samma livslängd 

på 26 år. Dock så kommer det vara lämpligt att byta ut kablarna för referenselektroderna efter 20 år då 

man ändå måste ersätta referenselektroderna varpå kablarna inte behöver en längre livstid. 

Det finns även några extra elektriska komponenter i instrument- och likriktarskåp som jag inte tagit med i 

analysen då uppgifter om dessa saknas. Dessa består av solida kopplingar och olika former av säkringar. 

 

 

                                                             
1
 http://stopaq.com/cms/upload/documents/457_product_datasheet_stopaq_fn_4100_(eng).pdf  2010-06-30 

2
 Vägverket Region Sydöst (2010), Bro 8-200-1, Ölandsbron, Rapport – Dokumentation av teststräcka 

3
 http://np.netpublicator.com/netpublication/n54666425/808  2010-06-30 

4
 Ruth Sørensen 

5
 http://np.netpublicator.com/netpublication/n03442722/602  2010-06-30, 

http://www.cablectrix.co.uk/downloads/klauke/tubular-cable-lugs-and-connectors-nickel-stainless-steel.pdf   

2010-06-30 
6
 Frits Otto Grønvold 

7
 Produktblad för Tümka XLPE/XLPE kablar 
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6. Utbytesintervaller 
Strategin för att hålla bron i drift i 70 år till utvecklades så att bron ska ha en livstid till minst år 2076. Med 

detta i åtanke har det utformats en underhållsplan för det katodiska skyddet som är en del i denna strategi. 

På samma sätt har även jag utformat en underhållsplan men som istället är baserad på de resultat som 

kommit fram under analysen. 

Enligt den utformade underhållsplanen kommer det att ske ett utbyte av de flesta komponenter efter 30 

år3. Detta resonemang stämmer inte helt överens med de resultat jag kommit fram till. Dels så har enligt 

analysen få av de komponenter som beskrivs en livslängd som räcker i 30 år. Dock så har de undantagna en 

livslängd som överstiger den på bron. Det fortfarande oklart vad projektörerna tänkte byta ut efter 30 år 

varpå en rättvis jämförelse inte kan utföras. 

I utformningen har jag försökt att dela upp underhållsintervallerna så att man försöker byta ut fler än en 

komponent åt gången. Detta har dock inte lyckats på huvuddator och likriktare då de har en kortare 

livslängd än de övriga delarna i systemet. 

En sak man ska ha i åtanke vid utformningen av utbytesintervaller är möjligheten till förändrade livslängder. 

Dels så kommer det förhoppningsvis i framtiden att utformas beständigare produkter med längre livslängd 

och dels så kan det ske att en komponent visar sig ha en betydligt lägre livslängd än vad förväntat. Därför 

ska man inte anta att livslängderna är skrivna i sten utan beakta dem som en levande faktor som kan 

ändras allt eftersom. 

En samlad bild av de olika utbytesintervallerna finns i bilaga 2 men i princip så handlar det om två större 

utbytesintervaller. En vart 20:e år och en vart 26:e år. En del komponenter kommer inte behöva bytas ut 

överhuvudtaget då de har en livslängd som överstiger den för bron. 

Som tidigare nämnts kommer huvuddator och likriktare behöva tätare utbytesintervaller. Huvuddatorn 

beräknas ha ett utbytesintervall på 5 år och likriktaren bör bytas vart 10:e år. 

Efter 20 år så är det de andra elektroniska komponenterna samt referenselektroderna som bör bytas ut 

(även huvuddator och likriktarens utbytesintervall sammanfaller). Detta kommer fortfarande vara ett 

relativt enkelt utbyte då de elektriska komponenterna är utformade så att de ska kunna bytas genom att 

bara ta ur den gamla komponenten och sätta i den nya. Bytet av referenselektroderna kommer också att 

vara relativt enkelt då de gamla referenselektroderna tillåts sitta kvar i betongen varpå man bara borrar in 

nya. 

När 26 år har gått så är det dags för ett lite mer omfattande utbyte. Vid detta byte är det alla kablar 

förutom de till referenselektroderna som behöver bytas ut. Även komponenter som är tillhörande eller som 

skyddar kablarna så som kabelskor och skyddspasta bör bytas ut. Samtidigt kan utbyte vara nödvändigt för 

exempelvis kopplingsdosa och krympslang då man ändå har dessa exponerade. Behövs det inget utbyte för 

kopplingsdosa och krympslang bör man göra en bedömning när det väl behövs. Behövs det innan nästa 26-

års intervall kan det vara mer ekonomiskt att byta ut dem redan vid det pågående utbytesintervallet. 

Vissa delar kommer enligt analysen inte att behöva bytas ut överhuvudtaget då deras livstid överstiger den 

på brons. Det är bland annat anodnätet, strömfördelningsband, titantråd och katodanslutningen 
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(gängstång och mutter) men även instrumentskåp, likriktarskåp och kopplingslåda. Alla dessa komponenter 

förutom anodnätet räknas som inerta i sammanhanget och deras funktionsduglighet kommer inte att 

påverkas under brons livslängd. Anodnätet påverkas men har en beräknad livslängd på 91 år. 

Plastdetaljerna som ska hålla fast nätet vid gjutning (plasthållare, distansnät och distanslist) behöver inte 

heller bytas ut då deras funktion endast är behövlig under gjutningen av betongen. 

7. Diskussion 

7.1 Referenslivslängder och faktormetoden 
Som tidigare nämnts under 5.1 Analys med hjälp av faktormetoden, har det varit väldigt svårt att få tag i 

referenslivslängder under arbetets gång. Det kan nämnas att den enda egentliga referenslivslängden som 

erhållits var livslängden för anodnätet. Denna livslängd hade erhållits med hjälp av en amerikansk standard 

för livslängdsuppskattning av just anoder (i katodiskt skydd) ingjutna i betong. Resterande livslängder 

bestod av uppskattningar från tillverkare vilket medfört att analysen blivit mindre exakt. 

Just avsaknaden av referenslivslängder är ett stort problem vid utformandet av underhållsplaner. Både 

pengar och miljö kan sparas då man vet när man ska ersätta de gamla komponenterna. 

Att det är så ovanligt med referenslivslängder kan bero på flera faktorer. Till att börja med så har analysen 

handlat om ett litet område inom byggbranschen. Katodiskt skydd, och broar generellt, är fortfarande en 

relativt liten industri om man jämför med andra områden inom bygg som t.ex. fastighetsbygg. Dock så 

används t.ex. kablarna till andra applikationer än just katodiskt skydd. 

Många tillverkare har också många olika produkter i sitt utbud. Om de har en produkt som de inte säljer 

mycket av kommer de säkert inte att vilja lägga ut extra kostnader för att göra en livslängdsanalys av 

produkten. Tyvärr så saknar jag uppgifter om hur mycket en sådan analys kan kosta varpå det är svårt att 

skaffa sig en uppfattning om vilka satsningar ett företag måste göra. 

En annan anledning kan vara att trycket från beställare på tillverkare att uppge referenslivslängder inte är 

speciellt stort. Detta för att man som beställare inte har många alternativ att välja emellan vilket medför att 

tillverkare inte behöver ligga i framkant för att få kunder. Detta kan säkert ändras med tidens gång om, och 

i så fall, när katodiskt skydd börjar bli en erkänd reparationsmetod för att förhindra armeringskorrosion. 

Den största anledningen till avsaknaden av referenslivslängder är förmodligen att beställare inte varit 

speciellt intresserade av den informationen förrän på senare år vilket har medfört att tillverkare inte har 

behövt tillhandahålla uppgifterna. Allt eftersom hållbart byggande börjar bli mer och mer utbrett kommer 

det säkerligen dyka upp mer information om produkterna. 

Ett problem som kan uppstå när det inte finns referenslivslängder att få tag i är att uppskattade livslängder 

från tillverkare kan vara försiktiga. Man vill helt enkelt inte lova för mycket. Detta medför att vissa 

komponenter byts ut i förtid vilket skapar onödiga kostnader. Med standardiserade referenslivslängder kan 

företaget känna sig säker med sina livslängder. 
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7.2 Livslängdsanalys av katodiskt skydd 
Angående analysen som genomförts så är det svårt att jämföra med tidigare planerat underhåll då direktiv 

om detta fortfarande är ganska oklart. Förhoppningsvis så kommer detta arbetet att kunna vara ett 

underlag vid dimensioneringen av en framtida underhållsplan för det katodiska skyddet. 

Rent generellt ser det dock ut som att utbytesintervallen i min analys ligger aningen tätare än vad som var 

planerat. Planen enligt projektör var att utföra en större reparation efter 30 år och byta ut de flesta 

komponenter som kablar och referenselektroder men anodnätet kanske skulle få vara kvar. I min analys så 

kommer anodnätet vara kvar under hela brons livslängd medans referenselektroder byts ut efter 20 år och 

kablar efter 26 år. För exakta utbytesintervall, se bilaga 2. 

Att en 30-års reparation är planerad kan dels bero på att riktiga utbytesintervall inte är utformade än och 

denna siffra kanske ändras i framtiden. men det kan också bero på, som jag nämnt tidigare, att tillverkare 

kan vara försiktiga vid uppskattade livslängder. En önskan från beställaren är självklart att minska utbytena 

och vid en 30-års reparation behöver de flesta komponenter bara ersättas en gång då planen är att låta 

bron ”förfalla” de sista åren efter att det katodiska skyddet slutat fungera. 

Konstateras bör det dock göras att ett utbyte av bl.a. referenselektroder, kablar till referenselektroder och 

elektriska komponenter behöver utföras efter ca. 20 år. Utbytesintervallet av resterande kablar m.m. är jag 

dock inte lika säker på (resterande kablar kallas i fortsättningen kablarna). Om det är så att tillverkare har 

varit försiktiga kan det vara läge att ersätta kablarna efter 30 år, även med tanke på konfidensintervall och 

faktumet att två av kablarna har en livslängd på 27 år. De andra ”26-års komponenterna” som inte är kablar 

har ett utbytesintervall som är dimensionerat efter kablarnas. Om kablarna har en livslängd på 30 år ska det 

troligtvis inte ska vara några problem att byta ut de övriga ”26-års” komponenterna efter 30 år. 

8. Slutsats 
Det är inte helt enkelt att besluta vilka komponenter som begränsar livslängden och som skulle behöva 

ersättas. Enligt analysen är det självklart elektroniken som begränsar livslängden till största del, dock så är 

dessa komponenter mycket enkla att byta ut så länge det system som används finns kvar på marknaden. 

Jag skulle vilja påstå att kablarna är de komponenter som begränsar livslängden till största del. I just detta 

fall med Ölandsbron är 26 år en opassande livslängd då det innebär att de kommer behöva ersättas två 

gånger under brons livslängd. Hade de däremot haft en livslängd på 30 år hade utbyte bara krävts en gång. 

Kablarna dimensionerar även livslängden för många andra komponenter vilket innebär att även dessa 

troligtvis behöver bytas ut en extra gång (beroende på tillstånd). 

När det gäller att få tag i referenslivslängder för dimensioneringar av underhållsplaner och LCC-analyser 

(LifeCycleCost) måste beställare börja ställa krav på tillverkare. Börjar tillverkare att ge referenslivslängder 

för sina produkter kommer dessa produkter med största säkerhet att användas mer av beställare då man 

med hjälp av detta kan utforma ett bättre och exaktare underhåll. Detta medför att både tillverkare och 

beställare kan tjäna på att tillverkaren kan tillhandahålla referenslivslängder för sina produkter. 
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Bilaga 1 – Uträkningar enligt faktormetoden 

 

I följande bilaga redovisas uträkningar enligt faktormetoden. Uträkningen justerar en komponents livslängd 

med hänsyn till det aktuella objektet för att skapa en mer rättvis bild av livslängden. 

Först redovisas vilken komponent som behandlas i den aktuella uträkningen. 

Uträkningen behöver ingångsvärden vilka består av ”uppgiven livslängd i år” som redovisar livslängden som 

tillverkare alternativt leverantör har uppgett för sina komponenter samt ”konfidensintervallet” vilket är ett 

intervall som beskriver möjliga utfall av livslängden, kortare eller längre, som är baserade på den uppgivna 

livslängden. 

Därefter följer en tabell. Tabellen är utformad så att man först redovisar vilken faktor det är för att sedan 

beskriva vad faktorn innebär. Sedan redovisas det vad man ska beakta för varje enskild faktor. 

Nu kommer ett värde som baseras på om livslängden antas vara längre eller kortare med hänsyn till varje 

enskild faktor. 1 är ett neutralt värde som inte kommer att påverka livslängden medans värden större än 1 

ger en längre livslängd och värden mindre än 1 resulterar i en kortare livslängd. 

Sist följer en förklaring om varför man har valt det aktuella värdet så att beaktare kan förstå tankegångar 

om varför livslängden förkortas eller förlängs. 

 

Aktuell livslängd är den uträknade livslängden där man har utgått från den uppgivna livslängden för att 

sedan omformulera denna med hjälp av de olika faktorerna som finns. Denna livslängd kommer antingen 

vara längre, kortare eller lika lång som den uppgivna livslängden beroende på de olika faktorernas värden. 

 

Det uträknade konfidensintervallet har samma funktion som det angivna konfidensintervallet med den 

skillnaden att det tar hänsyn till de faktorer som omarbetat livslängden. 

En del förkortningar i denna uträkning behöver förklaras enligt följande: 

• RSL = angiven livslängd (baserat på engelskans Reference Service Life). 

• ∆RSL = det angivna konfidensintervallet. 

• fA = faktor A (alla andra faktorer skrivs på liknande sätt, fB = faktor B o.s.v.). 

• ∆fA = värde som justerar konfidensintervallet baserat på 50 % av skillnaden mellan aktuella värdet 

och 1,0. 

 

Slutligen redovisas den aktuella livslängden med det omarbetade konfidensintervallet. Detta värde visar 

livslängden i det objekt som komponenten befinner sig i.
1
 

                                                             
1
 Swedish Standards Institute (2008), Svensk Standard SS-ISO 15686-8, Byggnader och byggnadsverk – 

Livslängdsplanering – Del 8: Referenslivslängd och uppskattning av livslängd 



22,5 2,5 år

26 år

Konf.intervall = Aktuell livslängd * √((∆RSL/RSL)2+(∆fA/fA)2+(∆fB/fB)2+…+(∆fG/fG)2)=

5 år

Komponent:

Värde

år5±26Den aktuella livslängden enligt faktormetoden blir:

Konfidensintervall:
RSL är i detta fall uppgiven livslängd (från engelskans 

reference service life).

Aktuell livslängd = Uppgiven livslängd * faktor A * faktor B * …. * faktor G =

A
Komponent-

kvalitet
Materialtyp och kvalitet 1,1

Faktor Faktorkategori Att beakta

B

C

D

E

F

Åtgärder för att förbättra 

varaktigheten t.ex. 

skyddssystem

1,1

Kvalitet på 

arbetsutförande
Arbete vid byggplatsen 1,1

Utformningsnivå

Underhållsgrad Cykliskt, inklusive kvalitet 1,1

Särdrag, t.ex. kondensation 1,0

Utomhusmiljö
Särdrag, t.ex. marint klimat 

eller förorenad miljö
0,8

Inomhusmiljö

Bruksbetingelser

Aktuell livslängd:

Anod-, katod- och mätanslutningskablar XLPE/XLPE

Anledning

Extra tåliga kablar används för att klara 

det klimat som råder

Största delen av kablaget är draget i rör 

och därmed extra skyddat mot miljön, 

speciellt UV-ljus

Kablarna installeras enligt noggranna 

arbetsberedningar utfört av experter. 

Noggrann kontroll av installationer

Ingen påverkan

Kablarna är utformade för att klara ett 

marint klimat. Dock är bron tungt 

trafikerad varpå andra föroreningar, 

inklusive rikliga mängder vägsalt, 

förekommer.

Inte troligt att kablarnas livslängd 

påverkas av skyddets funktion.

Inspektioner utförs med jämna 

mellanrum. Samt så hjälper skyddets 

inbyggda övervakningssystem till att 

kontrollera tillståndet.

Uppgiven livslängd i år: Konfidensintervall: ±

Särdrag, t.ex. vandalism 1,0

G



75 0 år

Aktuell livslängd = Uppgiven livslängd * faktor A * faktor B * …. * faktor G = 91 år

Konf.intervall = Aktuell livslängd * √((∆RSL/RSL)2+(∆fA/fA)2+(∆fB/fB)2+…+(∆fG/fG)2)=

6 år

Den aktuella livslängden enligt faktormetoden blir: 91 ± 6 år

Komponent:

Värde

A
Komponent-

kvalitet
Materialtyp och kvalitet 1,1

Faktor Faktorkategori Att beakta

B

C

D

E

F

Åtgärder för att förbättra 

varaktigheten t.ex. 

skyddssystem

1,0

Kvalitet på 

arbetsutförande
Arbete vid byggplatsen 1,1

Utformningsnivå

G Underhållsgrad Cykliskt, inklusive kvalitet 1,0

Särdrag, t.ex. kondensation 1,0

Utomhusmiljö
Särdrag, t.ex. marint klimat 

eller förorenad miljö
1,0

Inomhusmiljö

Bruksbetingelser

Livslängd enligt faktormetoden:

Konfidensintervall:

Anodnät Lida CN 25

Anledning

Det specifika nätet har på önskemål 

erhållits med ett tjockare lager MMO

Anodnätet installerat som föreskrivet

Nätet installeras enligt noggranna 

arbetsberedningar utfört av experter 

samt noggrann kontroll av installationer

Ingen påverkan

Påverkas inte nämnvärt då anoden är 

ingjuten.

Livslängden på nätet beror även på 

strömstyrkan.

Ingen påverkan då anoden är ingjuten.

Uppgiven livslängd i år: Konfidensintervall:

Särdrag, t.ex. vandalism 1,0



22,5 2,5 år

27 år

Konf.intervall = Aktuell livslängd * √((∆RSL/RSL)2+(∆fA/fA)2+(∆fB/fB)2+…+(∆fG/fG)2)=

4 år

Komponent:

Värde

år4±27Den aktuella livslängden enligt faktormetoden blir:

Konfidensintervall:
RSL är i detta fall uppgiven livslängd (från engelskans 

reference service life).

Aktuell livslängd = Uppgiven livslängd * faktor A * faktor B * …. * faktor G =

A
Komponent-

kvalitet
Materialtyp och kvalitet 1,1

Faktor Faktorkategori Att beakta

B

C

D

E

F

Åtgärder för att förbättra 

varaktigheten t.ex. 

skyddssystem

1,0

Kvalitet på 

arbetsutförande
Arbete vid byggplatsen 1,1

Utformningsnivå

Underhållsgrad Cykliskt, inklusive kvalitet 1,1

Särdrag, t.ex. kondensation 1,0

Utomhusmiljö
Särdrag, t.ex. marint klimat 

eller förorenad miljö
0,9

Inomhusmiljö

Bruksbetingelser

Aktuell livslängd:

Databuskablar XLPE/LFSZH

Anledning

Extra tåliga kablar används för att klara 

det klimat som råder vilket ökar 

livslängden

Ligger på kabelstege under bron vilket 

skyddar mot UV-ljus men inte saltstänk 

och dylikt

Kablarna installeras enligt noggranna 

arbetsberedningar utfört av experter. 

Noggrann kontroll av installationer

Ingen påverkan

Kablarna är utformade för att klara ett 

marint klimat. Bron är dock tungt 

trafikerad men t.ex. vägsalt undviks då 

kablarna till största del sitter under bron

Inte troligt att kablarnas livslängd 

påverkas av skyddets funktion.

Inspektioner utförs med jämna 

mellanrum. Samt så hjälper skyddets 

inbyggda övervakningssystem till att 

kontrollera tillståndet.

Uppgiven livslängd i år: Konfidensintervall: ±

Särdrag, t.ex. vandalism 1,0

G



5 0,0 år

5 år

Konf.intervall = Aktuell livslängd * √((∆RSL/RSL)2+(∆fA/fA)2+(∆fB/fB)2+…+(∆fG/fG)2)=

0 år

Aktuell livslängd:

Huvuddator durAdjust 485

Anledning

Huvuddatorn är inte speciellt anpassad 

för miljön i fråga

Huvuddatorn är monterad i ett rostfritt 

skåp med täthetsklass minst IP55 med 

fuktförhindrande silica-gel påsar

Huvuddatorn installeras enligt noggranna 

arbetsberedningar utfört av experter, 

dock svårt att få längre livstid mht 

arbetsutförandet

Datorn är placerad inuti brons landfäste 

som ger ett gott skydd mot olika 

påverkningar. Dock kan det förekomma 

en del fukt.

Ingen påverkan

Huvuddatorn är dimensionerad för att 

köras konstant

Inspektioner utförs med jämna 

mellanrum. Övervakningssystemet hjälper 

dock inte då datorn är den komponent 

som sköter detta.  Byte av silica-gel påsar 

var gång skåp öppnas

Uppgiven livslängd i år: Konfidensintervall: ±

Särdrag, t.ex. vandalism 1,0

G Underhållsgrad Cykliskt, inklusive kvalitet 1,0

Särdrag, t.ex. kondensation 0,9

Utomhusmiljö
Särdrag, t.ex. marint klimat 

eller förorenad miljö
1,0

Inomhusmiljö

Bruksbetingelser

E

F

Åtgärder för att förbättra 

varaktigheten t.ex. 

skyddssystem

1,1

Kvalitet på 

arbetsutförande
Arbete vid byggplatsen 1,0

Utformningsnivå

Faktorkategori Att beakta

B

C

D

Komponent:

Värde

år0±5Den aktuella livslängden enligt faktormetoden blir:

Konfidensintervall:
RSL är i detta fall uppgiven livslängd (från engelskans 

reference service life).

Aktuell livslängd = Uppgiven livslängd * faktor A * faktor B * …. * faktor G =

A
Komponent-

kvalitet
Materialtyp och kvalitet 1,0

Faktor



10 0,0 år

11 år

Konf.intervall = Aktuell livslängd * √((∆RSL/RSL)2+(∆fA/fA)2+(∆fB/fB)2+…+(∆fG/fG)2)=

2 år

Komponent:

Värde

år2±11Den aktuella livslängden enligt faktormetoden blir:

Konfidensintervall:
RSL är i detta fall uppgiven livslängd (från engelskans 

reference service life).

Aktuell livslängd = Uppgiven livslängd * faktor A * faktor B * …. * faktor G =

A
Komponent-

kvalitet
Materialtyp och kvalitet 1,0

Faktor Faktorkategori Att beakta

B

C

D

E

F

Åtgärder för att förbättra 

varaktigheten t.ex. 

skyddssystem

1,2

Kvalitet på 

arbetsutförande
Arbete vid byggplatsen 1,0

Utformningsnivå

Underhållsgrad Cykliskt, inklusive kvalitet 1,1

Särdrag, t.ex. kondensation 1,0

Utomhusmiljö
Särdrag, t.ex. marint klimat 

eller förorenad miljö
0,8

Inomhusmiljö

Bruksbetingelser

Aktuell livslängd:

Likriktare Puls XT40.361

Anledning

Likriktare som inte är speciellt anpassad 

för miljön i fråga

Likriktaren är monterad i ett rostfritt skåp 

med täthetsklass minst IP66 med 

fuktförhindrande silica-gel påsar

Likriktaren installeras enligt noggranna 

arbetsberedningar utfört av experter, 

dock svårt att få längre livstid mht 

arbetsutförandet

Ingen påverkan

Bron är tungt trafikerad varpå 

föroreningar, inklusive rikliga mängder 

vägsalt, förekommer. Skåpen sitter inte 

heller skyddade mot trafiken vilket kan ge 

extra påfrestningar

Likriktaren är dimensionerad för att köras 

konstant

Inspektioner utförs med jämna 

mellanrum. Samt så hjälper skyddets 

inbyggda övervakningssystem till att 

kontrollera tillståndet. Byte av silica-gel 

påsar var gång skåp öppnas

Uppgiven livslängd i år: Konfidensintervall: ±

Särdrag, t.ex. vandalism 1,0

G



20 0,0 år

21 år

Konf.intervall = Aktuell livslängd * √((∆RSL/RSL)2+(∆fA/fA)2+(∆fB/fB)2+…+(∆fG/fG)2)=

3 år

Aktuell livslängd:

Mätmodul durAhold

Anledning

Mätmodul som inte är speciellt anpassad 

för miljön i fråga

Mätmodulen är monterad i ett rostfritt 

skåp med täthetsklass minst IP66 med 

fuktförhindrande silica-gel påsar

Mätmodulen installeras enligt noggranna 

arbetsberedningar utfört av experter, 

dock svårt att få längre livstid mht 

arbetsutförandet

Ingen påverkan

Bron är tungt trafikerad varpå 

föroreningar, inklusive rikliga mängder 

vägsalt, förekommer. Skåpen sitter inte 

heller skyddade mot trafiken vilket kan ge 

extra påfrestningar

Mätmodulen är dimensionerad för att 

köras konstant

Inspektioner utförs med jämna 

mellanrum. Samt så hjälper skyddets 

inbyggda övervakningssystem till att 

kontrollera tillståndet. Byte av silica-gel 

påsar var gång skåp öppnas

Uppgiven livslängd i år: Konfidensintervall: ±

Särdrag, t.ex. vandalism 1,0

G Underhållsgrad Cykliskt, inklusive kvalitet 1,1

Särdrag, t.ex. kondensation 1,0

Utomhusmiljö
Särdrag, t.ex. marint klimat 

eller förorenad miljö
0,8

Inomhusmiljö

Bruksbetingelser

E

F

Åtgärder för att förbättra 

varaktigheten t.ex. 

skyddssystem

1,2

Kvalitet på 

arbetsutförande
Arbete vid byggplatsen 1,0

Utformningsnivå

Faktorkategori Att beakta

B

C

D

Komponent:

Värde

år3±21Den aktuella livslängden enligt faktormetoden blir:

Konfidensintervall:
RSL är i detta fall uppgiven livslängd (från engelskans 

reference service life).

Aktuell livslängd = Uppgiven livslängd * faktor A * faktor B * …. * faktor G =

A
Komponent-

kvalitet
Materialtyp och kvalitet 1,0

Faktor



20 0 år

22 år

Konf.intervall = Aktuell livslängd * √((∆RSL/RSL)2+(∆fA/fA)2+(∆fB/fB)2+…+(∆fG/fG)2)=

1 år

Komponent:

Värde

år1±22Den aktuella livslängden enligt faktormetoden blir:

Konfidensintervall:
RSL är i detta fall uppgiven livslängd (från engelskans 

reference service life).

Aktuell livslängd = Uppgiven livslängd * faktor A * faktor B * …. * faktor G =

A
Komponent-

kvalitet
Materialtyp och kvalitet 1,0

Faktor Faktorkategori Att beakta

B

C

D

E

F

Åtgärder för att förbättra 

varaktigheten t.ex. 

skyddssystem

1,0

Kvalitet på 

arbetsutförande
Arbete vid byggplatsen 1,1

Utformningsnivå

Underhållsgrad Cykliskt, inklusive kvalitet 1,0

Särdrag, t.ex. kondensation 1,0

Utomhusmiljö
Särdrag, t.ex. marint klimat 

eller förorenad miljö
1,0

Inomhusmiljö

Bruksbetingelser

Aktuell livslängd:

Referenselektrod

Anledning

Ingen specifik inneboende egenskap som 

förändrar livslängden

 installerat som föreskrivet

Elektroden installeras enligt noggranna 

arbetsberedningar utfört av experter. 

Noggrann kontroll av installationer

Ingen påverkan

Referenselektroden påverkas inte 

nämnvärt då den är ingjuten i betongen.

Oklart om elektrodens livslängd påverkas 

av skyddets funktion.

Underhållsgraden har ingen påverkan då 

den är ingjuten i betongen.

Uppgiven livslängd i år: Konfidensintervall:

Särdrag, t.ex. vandalism 1,0

G



20 0,0 år

21 år

Konf.intervall = Aktuell livslängd * √((∆RSL/RSL)2+(∆fA/fA)2+(∆fB/fB)2+…+(∆fG/fG)2)=

3 år

Aktuell livslängd:

Sekundärdator durAstore

Anledning

Sekundärdator som inte är speciellt 

anpassad för miljön i fråga

Sekundärdatorn är monterad i ett rostfritt 

skåp med täthetsklass minst IP66 med 

fuktförhindrande silica-gel påsar

Sekundärdatorn installeras enligt 

noggranna arbetsberedningar utfört av 

experter, dock svårt att få längre livstid 

mht arbetsutförandet

Ingen påverkan

Bron är tungt trafikerad varpå 

föroreningar, inklusive rikliga mängder 

vägsalt, förekommer. Skåpen sitter inte 

heller skyddade mot trafiken vilket kan ge 

extra påfrestningar

Sekundärdatorn är dimensionerad för en 

konstant drift

Inspektioner utförs med jämna 

mellanrum. Samt så hjälper skyddets 

inbyggda övervakningssystem till att 

kontrollera tillståndet. Byte av silica-gel 

påsar var gång skåp öppnas

Uppgiven livslängd i år: Konfidensintervall: ±

Särdrag, t.ex. vandalism 1,0

G Underhållsgrad Cykliskt, inklusive kvalitet 1,1

Särdrag, t.ex. kondensation 1,0

Utomhusmiljö
Särdrag, t.ex. marint klimat 

eller förorenad miljö
0,8

Inomhusmiljö

Bruksbetingelser

E

F

Åtgärder för att förbättra 

varaktigheten t.ex. 

skyddssystem

1,2

Kvalitet på 

arbetsutförande
Arbete vid byggplatsen 1,0

Utformningsnivå

Faktorkategori Att beakta

B

C

D

Komponent:

Värde

år3±21Den aktuella livslängden enligt faktormetoden blir:

Konfidensintervall:
RSL är i detta fall uppgiven livslängd (från engelskans 

reference service life).

Aktuell livslängd = Uppgiven livslängd * faktor A * faktor B * …. * faktor G =

A
Komponent-

kvalitet
Materialtyp och kvalitet 1,0

Faktor



22,5 2,5 år

27 år

Konf.intervall = Aktuell livslängd * √((∆RSL/RSL)2+(∆fA/fA)2+(∆fB/fB)2+…+(∆fG/fG)2)=

4 år

Aktuell livslängd:

Signal- och strömkabel EKLK

Anledning

Extra tåliga kablar används för att klara 

det klimat som råder, byggda för att stå 

emot nordiskt UV-ljus

Ligger på kabelstege och i rör under bron 

vilket skyddar mot UV-ljus men inte 

saltstänk och dylikt

Kablarna installeras enligt noggranna 

arbetsberedningar utfört av experter. 

Noggrann kontroll av installationer

Ingen påverkan

Kablarna är utformade för att klara ett 

marint klimat. Bron är dock tungt 

trafikerad men t.ex. vägsalt undviks då 

kablarna till största del sitter under bron

Inte troligt att kablarnas livslängd 

påverkas av skyddets funktion.

Inspektioner utförs med jämna 

mellanrum. Samt så hjälper skyddets 

inbyggda övervakningssystem till att 

kontrollera tillståndet.

Uppgiven livslängd i år: Konfidensintervall: ±

Särdrag, t.ex. vandalism 1,0

G Underhållsgrad Cykliskt, inklusive kvalitet 1,1

Särdrag, t.ex. kondensation 1,0

Utomhusmiljö
Särdrag, t.ex. marint klimat 

eller förorenad miljö
0,9

Inomhusmiljö

Bruksbetingelser

E

F

Åtgärder för att förbättra 

varaktigheten t.ex. 

skyddssystem

1,0

Kvalitet på 

arbetsutförande
Arbete vid byggplatsen 1,1

Utformningsnivå

Faktorkategori Att beakta

B

C

D

Komponent:

Värde

år4±27Den aktuella livslängden enligt faktormetoden blir:

Konfidensintervall:
RSL är i detta fall uppgiven livslängd (från engelskans 

reference service life).

Aktuell livslängd = Uppgiven livslängd * faktor A * faktor B * …. * faktor G =

A
Komponent-

kvalitet
Materialtyp och kvalitet 1,1

Faktor



15 0,0 år

17 år

Konf.intervall = Aktuell livslängd * √((∆RSL/RSL)2+(∆fA/fA)2+(∆fB/fB)2+…+(∆fG/fG)2)=

3 år

Aktuell livslängd:

Strömförsörjningsmodul durApower 485

Anledning

Ny produkt med mer hållbara 

komponenter jämfört med en tidigare 

som fungerat i 15 år och fortfarande är i 

drift

Strömförsörjningsmodulen är monterad i 

ett rostfritt skåp med täthetsklass minst 

IP66 med fuktförhindrande silica-gel påsar

Strömförsörjningsmodulen installeras 

enligt noggranna arbetsberedningar 

utfört av experter, dock svårt att få längre 

livstid mht arbetsutförandet

Ingen påverkan

Bron är tungt trafikerad varpå andra 

föroreningar, inklusive rikliga mängder 

vägsalt, förekommer. Skåpen sitter inte 

heller skyddade mot trafiken vilket kan ge 

extra påfrestningar

Strömförsörjningsmodulen är 

dimensionerad för konstant drift

Inspektioner utförs med jämna 

mellanrum. Samt så hjälper skyddets 

inbyggda övervakningssystem till att 

kontrollera tillståndet. Byte av silica-gel 

påsar var gång skåp öppnas

Uppgiven livslängd i år: Konfidensintervall: ±

Särdrag, t.ex. vandalism 1,0

G Underhållsgrad Cykliskt, inklusive kvalitet 1,1

Särdrag, t.ex. kondensation 1,0

Utomhusmiljö
Särdrag, t.ex. marint klimat 

eller förorenad miljö
0,8

Inomhusmiljö

Bruksbetingelser

E

F

Åtgärder för att förbättra 

varaktigheten t.ex. 

skyddssystem

1,2

Kvalitet på 

arbetsutförande
Arbete vid byggplatsen 1,0

Utformningsnivå

Faktorkategori Att beakta

B

C

D

Komponent:

Värde

år3±17Den aktuella livslängden enligt faktormetoden blir:

Konfidensintervall:
RSL är i detta fall uppgiven livslängd (från engelskans 

reference service life).

Aktuell livslängd = Uppgiven livslängd * faktor A * faktor B * …. * faktor G =

A
Komponent-

kvalitet
Materialtyp och kvalitet 1,1

Faktor



Del i system Komponent Varunamn Funktion
Leverantör och 

tillverkare
Materialtyp Angiven Livslängd

Livslängd enligt 

faktormetoden
Utbytesintervall

Anodnät Lida CN 25 Fördelar strömmen i betongen De Nora
Ädelmetalloxid-

belagd titan

75 år med en ström 

på 10mA/ft
2 91 ± 6 år Aldrig

Strömfördelnings-

band
NMT 12 Leder strömmen till anodnätet NMT Electrodes Titan Inert Ej behandlad Aldrig

Titantråd Titandraht
Leder strömmen från kopplingsdosan till 

fördelningsbandet

Peter Berkenhoff 

Profiltechnik
Titan Inert Ej behandlad Aldrig

Krympslang till 

titantråd
CGAT 3/1

Skyddar titantråden från yttre 

påverkningar
Tyco Electronics Polyolefin Fakta saknas Ej behandlad

Ifall nödvändigt,    26 

år

Plasthållare X-mas tree fasteners
Att hålla fast anodnätet innan och vid 

gjutning av betong
De Nora HDPE

Oklart, krävs dock 

ingen lång livslängd
Ej behandlad Aldrig

Distanslist Distanslist Valv DL20
Att skapa tillräckligt avstånd mellan 

anodnät och armering innan gjutning
Halfen-Deha HDPE

Oklart, krävs dock 

ingen lång livslängd
Ej behandlad Aldrig

Distansnät EXPO-1311-200 cm
Att skapa tillräckligt avstånd mellan 

anodnät och armering innan gjutning
Expo-net HDPE

Oklart, krävs dock 

ingen lång livslängd
Ej behandlad Aldrig

Armering Okänt
Armering ska skyddas från korrosion med 

hjälp av övriga komponenter
Okänt Stål

Förhoppningsvis 70 

år
Ej behandlad Aldrig

Gängstång
Helgängad stång HGS 

A4 syrafast

Fungerar som elektrisk ledare som 

svetsas fast i armeringen
Ahlsell Rostfritt Stål Inert Ej behandlad Aldrig

Kopplingsdosa Nautic IP65
Skyddar kopplingen mellan anodkabel och 

titantråd
Storel

Glasfiberförstärkt 

polykarbonat
Fakta saknas Ej behandlad

Ifall nödvändigt,    26 

år

Fyllnadsmaterial Stopaq FN 4100
Skyddar kopplingen mellan anodkabel och 

titantråd
Stopaq Polyetylen Fakta saknas Ej behandlad 26 år

Kabelkoppling Fakta saknas Förbinder anodkabeln med titantråden Fakta saknas Koppar Fakta saknas Ej behandlad
Ifall nödvändigt,    26 

år

Kabelsko Rostfria kabelskor
Elektrisk ledare som skruvas fast på 

gängstång och förbinds med kabel
Klauke Rostfritt Stål Inert Ej behandlad 26 år

Mutter
Sexkantsmutter M6M 

A4 syrafast
Håller fast kabelskon Ahlsell Rostfritt Stål Inert Ej behandlad Aldrig

Referenselektroder Referenselektrod ERE 20
Mäter korrosionspotentialen för att 

kunna utvärdera skyddets funktion
Force Technology Mangandioxid m.m. 20 år 22 ± 1 år 20 år

Anodkablar
XLPE/XLPE cables 

1x2,5 mm
2

Kabel mellan kopplingsdosa och 

instrumentskåp
CPI Koppar och XLPE 20-25 år 26 ± 5 år 26 år

Katodkablar
XLPE/XLPE cables 

1x2,5 mm
2

Kabel mellan armering och 

instrumentskåp
CPI Koppar och XLPE 20-25 år 26 ± 5 år 26 år

Mätanslutnings-

kablar

XLPE/XLPE cables 

1x2,5 mm
2

Kabel mellan armering och 

instrumentskåp
CPI Koppar och XLPE 20-25 år 26 ± 5 år 26 år

Referenselektrod-

kablar

XLPE/XLPE cables 

1x2,5 mm
2

Kabel mellan referenselektroder och 

instrumentskåp
Tümka Koppar och XLPE Fakta saknas Ej behandlad 20 år

Databuskablar
XLPE/LSFZH cables   

1x1 mm
2

Kabel mellan instrumentskåp och 

huvuddator
CPI

Koppar, XLPE och 

LSFZH
20-25 år 27 ± 4 år 26 år

Strömförsörjnings-

kabel, likström

XLPE/XLPE cables 2x6 

mm
2

Kabel mellan likriktarskåp och 

instrumentskåp
Tümka Koppar och XLPE Fakta saknas Ej behandlad 26 år

Signal- och 

strömkabel

EKLK cables        5x2,5 

mm
2

Kabel mellan instrumentskåp och 

kopplingslåda
Draka Koppar och blyfri PVC 20-25 år 27 ± 4 år 26 år

Likriktare Puls XT40.361 Omvandlar växelström till likström Puls
Elektroniska 

komponenter
Minst 10 år 11 ± 2 år 10 år

Strömförsörjnings-

modul
durApower485 Försörjer anodzonerna med ström CPI

Elektroniska 

komponenter
Minst 15 år 17 ± 3 år 20 år

Mätmodul durAhold Tolkar värdena från referenselektroderna CPI
Elektroniska 

komponenter
Minst 20 år 21 ± 3 år 20 år

Sekundärdator durAstore
Skickar signaler till huvuddatorn med 

värden på strömtillförsel och potential
CPI

Elektroniska 

komponenter
Minst 20 år 21 ± 3 år 20 år

Huvuddator durAdjust485
Styr alla moduler i instrumentskåp och 

visar även värden
CPI

Elektroniska 

komponenter
5 år 5 ± 0 år 5 år

Instrumentskåp Instrumentskåp
Skyddar de elektriska komponenterna i 

skåpen
CPI/Stanfo Rostfritt Stål Inert Ej behandlad Aldrig

Likriktarskåp Likriktarskåp
Skyddar de elektriska komponenterna i 

skåpen
CPI/Stanfo Rostfritt Stål Inert Ej behandlad Aldrig

Kopplingslåda Kopplingslåda
Skyddar de elektriska komponenterna i 

lådan
CPI/Ensto Rostfritt Stål Inert Ej behandlad Aldrig

Bilaga 2

Skåp

Kablar

Elektronik

Anod

Plastdetaljer

Anodanslutning

Katod

Katod- och 

mätanslutning


