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I 

 

Sammanfattning 

Vid nybyggnation av broar är val av kaltbalkstyp något som ofta diskuteras. I 

Sverige används idag tre stycken olika standardkantbalkar. När kantbalkstyp ska 

väljas måste alla för- och nackdelar för de olika kantbalkstyperna övervägas innan 

beslut tas om vilken typ av kantbalk som ska användas. Många anser att besluten 

om val av kantbalkstyp ibland inte blir korrekt. Detta grundar sig i att det finns 

många åsikter om vilken kanbalkstyp som bör användas. Valet av kantbalkstyp 

styr hur avancerad avvattning och räckeskonstruktion blir.  

Kantbalksutformningen har stor påverkan på brons avvattning samt 

räckeskonstruktionen. Valet av kantbalk kan både förenkla avvattningen samt ge 

en bättre lönsamhet.  

 

Syftet med arbetet är att undersöka vilka problem det finns med dagens tre 

standardkantbalkar. Arbetet syftar också till att ge förslag på förbättringar genom 

nya utformningar av kantbalken för att uppfylla goda avvattningsegenskaper samt 

god lönsamhet.  

 

Intervjuer av personer insatta i ämnet är till stor grund för arbetet, för att få ett 

brett perspektiv över problemet med kantbalkar. Aktuella bronormen TK Bro har 

varit en bra källa vid beskrivningen av kantbalkarna och hur avvattningen sker.  

 

Kantbalkarna i Sverige har använts under en lång tid utan att någon större 

förändring har skett. Min studie visar på att det finns en efterfrågan på att utveckla 

kantbalken och finna nya lösningar för att uppnå lönsamhet. I rapporten redovisas 

mina förslag till förbättringar. Förbättringarna bygger på problematiken som 

frambringats under mina intervjuer.  
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Abstract  

New construction of bridges is the choice of edge beams something that is often 

discussed. In Sweden currently three different models for the edge beams. When 

edge beams be elected, all the pros and cons of the different types of edge beams 

should be considered before deciding on the type of edge beam to be used. Many 

believe that decisions concerning the selection of edge beams sometimes not 

correct. This is based in the fact that there are many opinions about what edge 

beam which should be used. The choice of edge beam controls how advanced 

dewatering and railing design will be. Edge beam design has a major impact on 

drainage and bridge railing design. The choice of the edge beam can both simplify 

the de-watering and provide a better profitability. 

 

The purpose of this work is to investigate the problems there are with today's three 

standard edge beams. The work also aims to provide suggestions for improvement 

through new designs of edge beam to meet good dewatering properties, and good 

profitability. 

 

Interviews with different people are a great foundation for the work to get a broad 

perspective over the problem of edge beams. Current bridge snake TK Bro has 

been a good source in describing the edge beams and the dewatering takes place. 

 

Edge Beams in Sweden has been used for a long time without any significant 

change has occurred. My study shows that there is a demand for the development 

of the edge beams and find new solutions to achieve profitability. This report 

describes my suggestion for improvement. The improvements are based on the 

problems as set forth and the rules that exist in TK Bro. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Kantbalkarna på Sveriges broar utformas i huvudsak enligt tre olika typer, 

förhöjd kantbalk, ej förhöjd kantbalk eller försänkt kantbalk. Kantbalkens 

utformning kan variera från bro till bro vilket leder till att det råder olika 

åsikter när val av kantbalkstyp ska göras.  

Kantbalkens utformning påverkar såväl räckeskonstruktionen som brons 

avvattning. Att utnyttja en ny utformning av kantbalken kan leda till att broar 

kan avvattnats på ett bättre sätt samt att bättre ekonomisk lönsamhet kan 

uppnås.  

Då utvecklingen av kantbalkar i Sverige gått sakta finns nu en efterfrågan på 

nya alternativa lösningar. En efterfrågan på kantbalkar med lång livslängd, 

goda egenskaper för räckesinfästningarna samt bra avvattningsegenskaper.   

1.2 Syfte  

Syftet med arbetet är att undersöka hur brons avvattning påverkas beroende på 

kantbalkstypen. I arbetet ska de tre vanligaste kantbalkstyperna undersökas för 

att belysa delar av den problematik dessa kantbalkar har. För att i rapporten ge 

en bred och bra bild över problemet kommer alla inblandade parter få lämna 

synpunkter på de kantbalkar som används idag.  

 

Arbetet ska ge förslag på tänkbara förbättringar i utformningen av kantbalkar 

för att uppnå en bättre ekonomisk lönsamhet för avvattningen av broar. 

Förslagen som arbetas fram ska kunna ligga till grund för en framtida ny 

kantbalksutformning.  

 

Syftet med arbetet är också att mina framarbetade kantbalksförslag ska kunna 

ge idéer för en framtida utveckling av kantbalkarna.  

 

1.3 Avgränsningar 

Jag har valt att begränsa rapportens omfattning till att studera kantbalkars 

utformning och hur utformningen påverkar brons avvattningen och räcke. Jag 

har också i rapporten valt att bara ge en teknisk beskrivning av hur 

avvattningen på broar sker.  
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1.4 Metod och källor 

Då rapporten bygger på ett undersökande arbete har jag valt att samla 

information från personer med mycket kunskap inom området. För att få en 

tydlig bild över vad som anses bra och dåligt med dagens tre kantbalkstyper 

valde jag att använda mig av intervjufrågor. Tillsammans med handledaren på 

NCC letade vi fram fyra personer med lång erfarenhet inom ämnet. Intervjuer 

med dessa personer genomfördes över telefon. Dessa personer har hjälpt till 

med att samla information samt bidra med deras egen erfarenhet gällande 

kantbalkar. Intervjuer och samtal har legat till stor grund för rapporten. 

 

Källor till rapporten är till största delen muntliga källor. Vägverkets aktuella 

broföreskrift TK Bro har också bidragit med information till rapporten. 

Tidigare undersökningar har också studerats för att få idéer om tänkbara 

ändringar i kantbalksutformningen.  
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2 Kantbalkar  

Nedan följer en beskrivning av kantbalkens funktion samt en beskrivning av 

dagens tre standardkantbalkar. Med hjälp av ritningar och skisser beskrivs 

kantbalkens utformning samt hur kantbalkens funktions upprätthålls. Om inte 

annat anges är källan till denna text den aktuella bronormen TK Bro.  

2.1 Kantbalkens funktion och utförandekrav  

Standardkantbalkarna som används har till funktion att ge en tillräcklig 

lastfördelning i brobanekonsolen. Kantbalken ska utformas med tillräckliga 

mått för att bärförmågan för infästningen av räcket ska bli tillfredsställande. 

Den typ av kantbalk som är lastfördelande kallas bärande kantbalk medan 

motsvarigheten, den kantbalk som inte är lastfördelande, kallas icke bärande 

kantbalk. (Elvhage, 1995) 

 

Kantbalken har fler funktioner än ovan nämnda. En kantbalk kan ha funktionen 

att fungera som stöd för beläggningen samt att leda bort vatten från 

brokonstruktionen. En kantbalk ska vara utformad så den blir estetiskt 

tilltalande.  (Ehrengren, 2000) 

 

En kantbalks utformning påverkar avvattningen på bron. Funktionskraven på 

kantbalken gällande avvattning är att trafiksäkerheten upprätthålls samt att en 

god miljö erhålls. Används rännor ska dessa vara självrensande.(Ehrengren, 

2000)  

 

 

Nedan sammanställs funktionskraven på kantbalken och anslutande detaljer i 

tabell 1. 

Tabell 1, funktionskrav för kantbalkssystem (Ehrengren,2000).  

Räcke Kantbalk Avvattning Tätskikt och 

beläggning 

 leda 

trafikanter 

 skydda 

trafikanter 

 estetik 

 bärande 

(balkbroar) 

 stöd för 

beläggning 

 infästning 

av räcke 

 leda vatten 

 estetik  

 trafiksäkerhet 

 miljö 

 ev. rännor ska 

vara 

självrensande  

 uppvärmning 

 avloppsrör 

 beständighet 

 avvattning 
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För att undvika att trafikanter kör av bron förses bron med räcken eller 

barriärer. En ståndare måste vara eftergivlig för att krockvåldet mot räcket inte 

ska bli för kraftigt. Räcket fästs i bron genom att en på räckesståndaren 

fastsvetsad fotplatta skruvas fast i brons ingjutna bultgrupper. Där räcke 

används på kantbalkar av betong ska räckesståndaren undergjutas enligt TK 

bro.    

 

I figur 1 visas räckets olika delar. En mellanföljare utnyttjas då det fria 

avståndet 450 mm överstigs mellan navföljarens underkant och kantbalkens 

överkant, respektive mellan toppföljarens underkant och navföljarens överkant.  

 

 

Figur 1, bild över räckets olika delar. TK bro. 

Kantbalkar ska förses med droppnäsa i underkant vilken inte får inkräkta på det 

täckande betongskiktet, där minsta täckande betongskikt är 35mm för en 

kantbalk. På broar över trafikerade ytor som järnvägar, vägar och vissa 

vattendrag ska kantbalken utföras förhöjd med ett minsta mått på 80 mm.  

För att ge kantbalken en längre livslängd ska kantbalkens överytor, utsidor och 

undersidor ytbehandlas. Ytbehandlingen är till för att skydda kantbalken mot 

salt och kemiska ämnen. Ytbehandlingen kan regleras genom att ange 

objektsspecifika byggherreval. 

 

Armeringsmängden i kantbalken ska anpassas så att räckets funktions 

säkerställs och att kantbalkens bärförmåga med avseende på fördelningen av 

snittkrafter i anslutande brobanekonsol blir tillräcklig samt att eventuell 

sprickbildning motverkas. 
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2.2 Förhöjd kantbalk 

En av de tre vanligaste typerna av kantbalk är den förhöjda kantbalken. Denna 

typ av kantbalk utformas så att den är förhöjd över beläggningen. Förhöjningen 

kan variera med ett lägsta mått på 80mm. Den förhöjda kantbalken används för 

att den på ett bra sätt samlar upp dagvattnet intill kantbalken. En kantbalk av 

denna typ ger beläggningen ett bra stöd. Avståndet mellan navföljaren och 

kantbalken minskas då förhöjd kantbalk används. Det gör att krockvåldet inte 

blir så kraftigt utan funktionen mellan räcket och kantbalken gör att bilens hjul 

styrs bort från räcket. Då avståndet mellan kantbalkens ovansida och 

navföljarens underkant understiger 450mm behövs det ingen mellanföljare.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2, typskiss över en förhöjd kantbalk. (Bro 94 ritning 584:1T-m, 1995) 

Andra orsaker till varför den förhöjda kantbalken används mycket flitigt är dels 

för att Vägverket förespråkat den förhöjda kantbalken. Dels för att en förhöjd 

kantbalk är lättare att formsätta, vilket gör att den blir lättare att bygga. 

(Åberg,2010) 
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2.3 Ej förhöjd kantbalk 

En ej förhöjd kantbalk utformas så att kantbalkens överkant kommer i nivå 

med beläggningen. Då en ej förhöjd kantbalk används ges även här 

beläggningen ett stöd. Överytan på en ej förhöjd kantbalk ges en lutning, minst 

1:20 utåt från bron, vilket gör att avvattningen kan ske direkt över kantbalken. 

Att låta avvattningen ske över kantbalken gör att ytavlopp inte behöver 

användas. Då ej förhöjd kantbalk används ökas avståndet mellan kantbalkens 

överkant och navföljarens underkant. Om avståndet blir för stort ökas 

krockvåldet vilket kan åtgärdas med en mellanföljare.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3, typskiss över en ej förhöjd kantbalk. (Bro 94 ritning 584:1T-n, 1995) 

Då det diskuteras vilken kantbalkstyp som är mest estetisk tilltalande går 

åsikterna isär, men många anser att den ej förhöjda kantbalken är den mest 

estetiskt tilltalande kantbalken.(Åberg,2010)  
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2.4 Försänkt kantbalk 

En försänkt kantbalk utformas så att kantbalkens överkant ligger i nivå med 

beläggningens underkant. Försänkningen blir därmed alltid lika stor som 

beläggningens tjocklek. En försänkt kantbalk ger inget stöd till beläggningen, 

om inte provisoriskt stöd används. Vid försänkt kantbalk kan avvattningen ske 

genom att låta vattnet rinna över kantbalken. Då försänkt kantbalk används 

ökas avståndet mellan kantbalkens överkant och navföljarens underkant 

ytterligare något.  

  

 

Figur 4, typskiss över en försänkt kantbalk. (Bro 94 ritning 584:1T-o,1995) 

Den stora fördelen med att använda en försänkt kantbalk är att både 

beläggningens yta och brons tätskikt avvattnas. Då försänkt kantbalk används 

behövs det inte ytavlopp och grundavlopp. Grundavloppen och ytavloppen 

förlänger och försvårar byggnationen något. Att undvika att använda ytavlopp 

och grundavlopp ger minskade produktionskostnader och bättre ekonomisk 

lönsamhet. (Rosell,2010) 
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3 Avvattning 

Då syftet med rapporten delvis är att studera hur kantbalkens utformning kan 

påverka avvattningen på broar ges här en teknisk beskrivning. Vilken 

behandlar hur avvattningen på broar sker och hur avvattningen är utformad. 

Om inte annat anges är källan till denna text TK bro kapitel G.5.1 och 

G.3.2.1.10. Avvattning av broar sker idag genom två typer av avlopp. Ytavlopp 

är till för att ta hand om det vatten som rinner på beläggningen. Andra typen av 

avlopp är grundavlopp. Grundavloppets funktion är att avvattna isoleringens 

överyta. Grundavlopp är viktigt för att förorenat vatten inte ska bli stående i 

konstruktionen vilket kan skada bärande betongkonstruktioner, men också för 

att leda bort vatten som kan skada beläggningen om den fryser.  

3.1 Teknisk beskrivning ytavlopp   

Ytavlopp används på broar med förhöjd kantbalk eller broar med förhöjd gång- 

och cykelbana. Ytavloppet ska placeras intill kantbalken eller intill gång- och 

cykelbanorna så att avståndet mellan kantbalkens insida och centrum av 

ytavloppet är 0,2m. Vid övergångskonstruktioner ska det alltid finns ytavlopp 

och avloppet ska placeras närmast möjligt övergångskonstruktionen. 

Ytavloppet ska också placeras på den sida som ligger högre än 

övergångskonstruktionen.  

 

 

Figur 5, typskiss över ytavlopp. (NCC) 

Ytavloppets överyta ska förläggas 10mm under beläggningens överyta för väg- 

samt gång- och cykelbroar. För att vattnet inte ska släppas direkt vid 

huvudbalkarnas underyta ska ytavloppsröret dras ned mint 100mm. Ytavlopp 

placerade nära bropelare ska förses med stuprör. Stuprörets avslutning ska vara 

utformat så att underliggande konstruktioner inte utsätts för förorenat vatten. 

Stuprörets innerdiameter ska anpassas efter förväntad vattenmängd medan 

ytterdiametern ska vara minst 110mm. Innerdiametern för anslutningsdetaljer 

mellan ytavlopp och stamledning ska vara minst 100mm. Ledningen ska förses 

med ett fall på 1% och anslutas till en stamledning.  
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Ytavloppets öppningsarea ska vara minst 32 000mm
2

, gallret undantaget. 

Ytavlopp ska förses med galler monterat tvärs körriktningen. Ingjutna rör för 

ytavlopp får ha högst två krökar med en vinkel på högst 45°. De ingjutna 

delarna ska ha ett täckande betongskikt på minst 55mm.   

 

3.2 Teknisk beskrivning grundavlopp 

Grundavlopp används för att dränera ovansidan av brobanans isolering.  

Grundavloppen behövs för att slitlagerbeläggningarna på broar inte är helt täta 

vilket gör att vatten kan tränga ner genom beläggningen. Om vattnet inte 

dräneras bort finns risk att beläggningen förstörs då vattnet fryser. Vattnet som 

tränger igenom beläggningen innehåller också salt och föroreningar som kan 

skada betongkonstruktionen. Om beläggningen består av kombinerat skydds- 

och bindlager PGJA, kan grundavlopp slopas då överytan är tät vilket gör att 

ytan avvattnas.  

 

 

Figur 6, typskiss över grundavlopp. (NCC) 

Ett grundavlopp ska avslutas minst 200mm under underytan på den 

konstruktionsdel den dras igenom. Görs en ursparing på 20mm lokalt kring 

hålet i konstruktionen, kan grundavloppet avslutas i nivå med underkanten av 

konstruktionen. Inkräktar ursparingen på det täckande betongskiktet får den 

inte utföras.  
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Grundavloppen ska placeras i rader med ett avstånd av högst 7,5m mellan 

raderna längs brobaneplattans låglinjer. I övergångskonstruktioner ska 

grundavloppen placeras tvärs bron. Avståndet högst 7,5m gäller också från en 

höglinje till närmsta grundavloppsrad. Avståndet mellan en rad med 

grundavlopp och en försänkt kantbalk får högst vara 7,5m. Om kombinerat 

skydds- och bindlager används kan avstånden 7,5m ökas till 13m. I raderna ska 

avståndet mellan grundavloppen inte vara större än 3,0m. Avståndet tvärs bron 

får högst vara 4,5m intill en övergångskonstruktion. Detta mått gäller också i 

längdled mellan ett grundavlopp och en höjdpunkt intill en 

övergångskonstruktion. I brobanans hårdast trafikerade delar där framtida 

förväntade hjulspår kan uppstå, ska inte grundavlopp placeras.  

 

Grundavlopp ska placeras så att konstruktioner under brobaneplatten undviker 

dropp samt att ett grundavlopp inte mynnar ut över trafikerade ytor och 

lådkonstruktioner.  
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3.3 Dräneringskanaler 

Där grundavlopp inte får användas, exempelvis över väg, gång- och cykelväg 

samt elektrifierad järnväg, ska dräneringskanaler anordnas i brobaneplattans 

lågpunkter. För grundavlopp intill eller i närheten av en övergångskonstruktion 

ska dräneringskanalerna anordnas tvärs bron mellan grundavloppen.  

 

I övrigt ska dräneringskanalen alltid anordnas i brons längdriktning, då mellan 

grundavloppen för att sedan avslutas i broänden för vidare dränage. Om en 

dräneringskanal avslutas vid ett grundavlopp ska grundavloppet vara dubblerat 

med ett avstånd på 200mm sinsemellan. När slitlagret ABD/B 70/100 används 

och brobaneplattan utformas med tvärfall mot kantbalken ska 

dräneringskanalen utföras i låglinjen utmed kantbalken, då kantbalken är av 

typen försänkt kantbalk.  

 

Genom att göra en ursparing i bindlagret på tätskiktet utformas en 

dräneringskanal. Om tätskiktet och beläggningens tjocklek är större än 170mm 

kan dräneringskanalen placeras ovanpå skyddsbetong eller ovanpå kombinerat 

skydds- och bindlager av PGJA.  

 

Figur 7, typskiss över dräneringskanal.(Alf 2006) 
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4 Problematik  

Jag har intervjuat Anders Evertsson, Ebbe Rosell, Lars-Olof Nilsson och Mats 

Åberg. Dessa män är kunniga personer inom området, vilket gjort att flera 

perspektiv har beaktas gällande kantbalkarnas problematik. Intervjufrågorna 

redovisas i bilaga 1. Här ges nu en sammanställning av problematiken 

intervjuerna frambringat.  

 

4.1 Förhöjd kantbalk 

Förhöjd kantbalk som visas i figur 2, är idag den mest använda typen av 

kantbalk. Även då den förhöjda kantbalken används mycket har den 

egenskaper som kan betraktas både som bra och dåliga. Som tidigare nämnts 

har den förhöjda kantbalken egenskapen att samla upp vatten intill kantbalken. 

Det gör då att ytavlopp måste användas. Ytavloppen har påverkan på både 

produktionen och produktionskostnaderna. Då förhöjd kantbalk används på 

långa broar kan kostnaderna för ytavloppen bli stora.
1,2,3,4 

På broar över väg, gång- och cykelväg eller järnväg Vägverket krav på att 

vattnet inte får släppas rakt ned utan här måste ytavloppen anslutas till någon 

form av slutet system bestående av stuprör. Stuprör ska också användas då 

ytavloppet ligger intill en bropelare. Att förse en bro med stuprör för att föra 

bort vattnet kan vara svårt att utföra på ett estetiskt tilltalande sätt. Här bör 

också underhållet på stuprören beaktas då de ska kunna gå att rensa och spola 

rena. 
1,3

 

 

Då den förhöjda kantbalkens utformning gör att kantbalken får en insida som 

upprepat utsätts för förorenat vatten, krävs där ett skydd. Kantbalkens insida 

förseglas då enligt figur 5 med epoxistrykningar. Ur miljösynpunkt bör 

användandet av epoxi vid förseglingar minskas vilket trafikverket också tagit 

beslut om att minska. Idag används också vattenavvisande betongimpregnering 

för att förhindra att fukt tränger in i konstruktionen och orsakar skador.
 2, 4

   

 

Den förhöjda kantbalken sticker in 75mm längre in i körbanan än vad 

navföljaren gör, vilket kan ses i figur 2. Det gör att kantbalken kan utsättas för 

påkörning och på det viset skadas.
 4

 

 

 

1 Anders Evertsson 

2 Ebbe Rosell 

3 Lars-Olof Nilsson 

4 Mats Åberg 
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4.2 Ej förhöjd kantbalk 

En ej förhöjd kantbalk som visas i figur 3 har egenskaper som ibland kan ses 

som bra och ibland ses som dåliga. Ett problem med den ej förhöjda kantbalken 

är att avståndet mellan kantbalkens ovansida och navföljarens undersida 

överstiger 450mm. Då avståndet överstigs ska räcket förses med en 

mellanföljare, skyddsnät, spjälgrind eller stänkskydd. Att förse räcket med 

något av dessa alternativ ökar kostnaderna. Det har också påverkan på räckets 

estetik.
 1,2,3,4

  

 

Ett annat problem som gäller både ej förhöjd kantbalk och försänkt kantbalk är 

att konkurrensen är dålig mellan företag som tillverkar mellanföljaren. Idag 

finns ett fåtal tillverkare som erbjuder godkända mellanföljare.
 1,2

  

 

Att bygga en ej förhöjd kantbalk kräver en lite annorlunda formsättning jämfört 

med en förhöjd kantbalk. Det gör att den ej förhöjda kantbalken blir lite svårare 

att bygga. På samma sätt som den förhöjda kantbalken, kräver en ej förhöjd 

kantbalk en mjukfog vilken också påverkar produktionskostnaden.
 1,4

 

 

En egenskap som ofta ses som bra med den ej förhöjda kantbalken, är att vatten 

kan rinna över kantbalken. Det kan också ses som en nackdel då både 

kantbalkens ovansida och yttersida exponeras kraftigare av förorenat vatten. Då 

krav ställs att dagvattnet måste tas omhand och föras bort blir det problem med 

den ej förhöjda kantbalken. Kantbalken måste då förses med rännor som samlar 

upp och för bort vattnet.
1,2,3

   

 

4.3 Försänkt kantbalk 

För den försänkta kantbalken som visas i figur 4 gäller liknande problem som 

för den ej förhöjda kantbalken, vilka är att avståndet mellan överkant kantbalk 

och underkant navföljare är stort. Innan kravet om mellanföljare kom, kunde en 

bro försedd med försänkt kantbalk kännas obehaglig att gå på då avståndet 

mellan kantbalken och navföljaren var stort. För såväl en ej förhöjd kantbalk 

som en försänkt kantbalk, utsätts både ovansidan och utsidan av kantbalken för 

en större mängd förorenat vatten innehållande kemiska ämnen.
1,2,3

 

 

 

1 Anders Evertsson 

2 Ebbe Rosell 

3 Lars-Olof Nilsson 

4 Mats Åberg 
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Ett problem som är specifikt för en försänkt kantbalk är att den inte ger något 

stöd till beläggningen. Det är ett problem då det i TK bro står föreskrivet ” Om 

beläggningen fordrar sidostöd får kantbalken inte vara utformad som en 

försänkt kantbalk.”(Vägverket, TK Bro 2009) Då bron har en lutning på mer är 

tre procent ska beläggningen ges ett stöd. Anledningen till detta krav är att 

beläggningen inte ska kunna glida då det är varmt.
 1,2,3,4

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Anders Evertsson 

2 Ebbe Rosell 

3 Lars-Olof Nilsson 

4 Mats Åberg 
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5 Lösningar 

I detta avsnitt kommer jag utifrån den problematik som intervjuerna 

frambringar, ge mina egna förslag till tänkbara förändringar i utformningen för 

att försöka eliminera några problem hos tidigare kantbalkstyper. I mina 

lösningar har inga konstruktionsberäkningar gjorts, utan det är bara tänkbara 

förslag till ändrad utformning. De mått som anges är bara för att lättare kunna 

ge en bild över proportionerna. 

 

5.1 Alternativ med stålskoning 

Det första förslaget är baserat på den försänkta kantbalken. Då en försänkt 

kantbalk varken kräver grundavlopp eller ytavlopp har den flera 

produktionsfördelar. En bro som kan utföras utan grundavlopp och ytavlopp 

gör att gjutning av brobaneplattan blir förenklad. Broar försedda med 

grundavlopp och ytavlopp uppvisar ofta fel och brister i avvattningen. Att då 

bygga broar försedda med försänkt kantbalk innebär att brister i grundavloppen 

och ytavloppen helt elimineras då de tas bort. Nedan visas bilder över tänkbara 

modifieringar av den försänkta kantbalken.  

 

Figur 8, typskiss över ny kantbalk 

försedd med stålprofil. (Fredrik 

Gustafsson 2010)   

 

 

 

 

 

 

 

 

Genom att utnyttja den försänkta kantbalkens bra egenskaper i att avvattna 

bron, kan detta alternativ vara en lösning. Den försänkta kantbalken förses här 

med en stålprofil i rostfritt stål i lagom dimension. Stålprofilen ska ges sådan 

höjd att både kantbalkens ovansida och utsida ges ett skydd både från stänk och 

salt från vägbanan. 
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Avståndet mellan kantbalkens ovansida och navföljarens undersida överstiger 

450mm vilket kräver mellanföljare, spjälgrind, skyddsnät eller stänkskydd. Att 

utforma stålprofilen så att den uppfyller kravet som stänkskydd gör att 

ytterligare anordningar i räcket för att klara 

kraven ej behövs. Stålprofilens funktion är 

också att samla upp och föra vattnet vidare bort 

från bron. Används en stålprofil för att samla 

upp vattnet på bron kan den också utformas så 

att vattnet som hamnar i stålprofilen förs vidare 

till uppsamlingsplatser i ändarna på bron. Om 

läckage med farliga vätskor sker på bron blir 

resultatet att vätskorna slutligen hamnar i 

uppsamlingsplatserna vilket underlättar ett 

eventuellt saneringsarbete.  

 

Figur 9, kantbalk försedd med stålprofil och 

utvändigt monterat räcke (Fredrik Gustafsson 2010) 

 

Andra fördelar med att använda sig av förslaget ovan är att den försänkta 

kantbalken kan användas på broar över trafikerade ytor, järnvägar och vägar. 

Vägverkets krav är att kantbalken ska utföras förhöjd över trafikerade ytor, 

järnvägar och vägar. Att använda den förhöjda kantbalken medför att både 

grundavlopp och ytavlopp måsta anslutas till ett system av rännor och rör, där 

vattnet måste tas omhand på grund av att det inte får släppas direkt under bron. 

Att bygga en bro med ett separat system för att ta hand om vattnet som annars 

släpps ned under bron har flera nackdelar. Det kan ibland vara svårt att utforma 

rännor och rör så det upplevs som estetiskt tilltalande. Då rännorna och rören 

ofta placeras under bron försvåras också underhållet av dessa vilket ökar 

kostnaden för underhållet. Att i stället förse en försänkt kantbalk med en 

stålprofil enligt bilden ovan gör att underhållet förenklas och att man inte 

behöver ett system av rännor och rör.   

 

Att använda en försänkt kantbalk med stålprofil har också en rad olika 

nackdelar. Eftersom den försänkta kantbalken inte ger något stöd för 

beläggningen kan den inte användas på broar där lutningen överstiger 3 

procent. Då avvattningen kommer ske i den öppna rännan som visas i figur 8 

och 9 kan denna typ av lösning ge ett ökat krav på underhåll, där rännan måste 

rensas och spolas ren från smuts och skräp oftare. 

 

Utformningen kan också ha en nackdel vintertid då det är mycket snö. Det kan 

då bli stora snövallar eftersom stålprofilen går upp en bit på räcket. Detta kan 

också ses som en fördel då stålprofilen fungerar som ett skydd för att snön inte 

ska plogas ut över brokanten.  
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5.2 Alternativ med utvändig ränna 

5.2.1 Alternativ med försänkt kantbalk 

Förslaget som visas i figur 10 är även det baserat på den försänkta kantbalken. 

I stället för att använda sig av en stålprofil på kantbalkens ovansida används 

här en ränna i rostfritt stål på utsidan av kantbalken. Precis som den nämnda 

lösningen i 5.1 ovan har också detta förslag fördel i att inget grundavlopp och 

ytavlopp krävs. Det gör att produktionskostnaderna kan hålls nere.  

figur 10, försänkt kantbalk 

utrustad med utvändig ränna. 

(Fredrik Gustafsson 2010) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kantbalken är dimensionerad enligt traditionellt vis, med undantaget att en 

ränna monterats på kantbalkens utsida. Rännan kan utföras i rostfritt stål med 

exempelvis dimensioner enligt ovan. Rännan hålls på plats av kragar som fästs 

i kantbalkens utsida. För att undvika att vattnet rinner på insidan, mellan 

kantbalken och rännan, förses kantbalken med en ursparing. Då avståndet 

mellan kantbalkens ovansida och navföljarens underkant blir för stort måste 

räcket förses med mellanföljare, stänkskydd, skyddsnät eller spjälgrind.  

 

En fördel man kan se vid denna utformning är att avvattningen av bron sker på 

ett tillfredsställande vis, utan att grundavlopp och ytavlopp behövs. Genom 

denna lösning samlas vattnet upp vilket gör att vattnet kan föras till brunnar 

och infiltrationsanläggningar. Att föra vattnet till brunnar och andra 

anläggningar på land gör att läckage av miljöfarliga ämnen lättare kan samlas 

upp.  
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5.2.2 Alternativ med ej förhöjd kantbalk 

 

 

Figur 11, Ej förhöjd kantbalk 

utrustad med utvändig ränna. 

(Fredrik Gustafsson 2010) 

Alternativet som visas i figur 11 har samma typ av ränna som figur 10 men 

skillnaden är att den är baserad på den ej förhöjda kantbalken. När den ej 

förhöjda kantbalken används kan inte grundavlopp slopas. Fördelar med denna 

konstruktion är att ytavlopp inte behövs utan dagvattnet på beläggningen 

avvattnas genom att det rinner över kantbalken. Att använda detta alternativ 

gör också att beläggningen ges ett stöd, vilket gör att den ej förhöjda 

kantbalken försedd med utvändig ränna kan användas på broar som har större 

lutning än 3 procent.    

 

Nackdelarna med dessa två alternativ är att räcket måste förses med 

mellanföljare, skyddsnät, spjälgrind eller stänkskydd vilka påverkar det 

estetiska samt kostnaderna.  

 

För båda dessa alternativ sker avvattningen genom att vatten rinner på 

kantbalkens ovansida, vilket gör att kantbalken kommer utsättas för salter och 

andra kemiska föroreningar. Att kantbalkens ovansida exponeras av salter och 

föroreningar kan göra att livslängden påverkas.  

 

Smuts och skräp från vägbanan kommer följa med vattnet och samlas i rännan. 

Det gör att det krävs underhåll som t.ex. rensning och renspolning. Då det är en 

öppen ränna kommer mycket skräp att samlas, vilket leder till att underhållet 

måste göras oftare. Rännans placering på utsidan av bron gör att den blir 

lättillgänglig för underhåll vilket kan minska underhållskostnaderna.  
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5.3 Alternativ med brokappa 

De alternativa lösningar som nu kommer redovisas är utformade som 

brokappor som kan liknas med den förhöjda kantbalken. En brokappa kan 

utföras som en prefabricerad kantbalk som i efterhand monteras eller utföras 

som platsgjuten. Figur 12 visar en brokappa där en ränna gjutits i kantbalken. 

Figur 13 visar ett förslag där kantbalkens insida och delar av ovansidan försetts 

med en skyddande plåt, som också ska fungera som ränna och mothåll för 

beläggningen.  

 

5.3.1 Brokappa med ingjuten ränna 

Brokappan som visas i figur 12 har försetts med en ursparing som ska fungera 

som ränna för att ta hand om dagvattnet. Eftersom den här brokappan är 

utformad som en förhöjd kantbalk får den också liknande egenskaper som den 

förhöjda kantbalken. Avståndet mellan brokappans överkant och navföljarens 

underkant kommer hamna under 450mm vilket ger krockvänligare egenskaper. 

Då brokappan är förhöjd kommer vattnet att samlas upp och föras iväg i 

rännan. Det gör att inga ytavlopp behövs, vilket ger en ekonomisk lönsamhet. 

Då brokappan är utformad för att ge beläggningen stöd kan den utnyttjas på 

broar som har en lutning på över 3 procent.  

 

Figur 12, Brokappa med ingjuten ränna (Fredrik Gustafsson 2010) 

 

5.3.2 Brokappa med skyddande plåt 

Fördelar med brokappan som visas i figur 13 är att den är försedd med en 

skyddande plåt, vilken också fungerar som en ränna för att transportera bort 

dagvattnet. Då kantbalken har en skyddande plåt minskas exponeringen av 

förorenat vatten på kantbalkens insida och ovansida.  

Fördelar med att använda brokappor är att byggtiden kan minskas om 

kantbalken utförs som prefabricerad och därmed bara behöver monteras fast. 

Att använda sig av brokappor förenklar arbetet då det är dags att byta ut 

kantbalken. 
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Figur 13, Brokappa med skyddande plåt (Fredrik Gustafsson 2010) 

Problem som kan tänkas uppstå med att använda sig av prefabricerade 

brokappor är att de blir stora och tunga. Att ha stora och tunga kantbalkar gör 

att längderna på brokapporna inte blir så långa. Det leder i sin tur till att det blir 

många skarvar som måste passas ihop och tätas.  
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6 Resultat  

Efter att studerat de tre traditionella kantbalkarna har förslag på nya 

utformningar av kantbalken presenterats i rapporten. De olika nya 

utformningarna av kantbalken har både för- och nackdelar då de bygger på 

förhöjd kantbalk, ej förhöjd kantbalk samt försänkt kantbalk.  

 

Resultatet från intervjuerna visar tydligt att det finns en vilja att utveckla en ny 

typ av kantbalk. En kantbalk som har de tidigare kantbalkarnas bra egenskaper, 

samt att den nya kantbalken har längre livslängd och att bättre ekonomisk 

lönsamhet vid produktionen kan uppnås.  

 

Vid undersökningen av kantbalkarnas problematik blev resultatet att det 

framförallt finns fyra viktiga gemensamma egenskaper för de olika 

kantbalkstyperna. Det är huruvida man kan slopa ytavlopp och grundavlopp. 

Hur räcket ska konstrueras, med eller utan mellanföljare och andra 

anordningar. En annan viktig del är hur dagvattnet ska tas om hand då det 

ibland finns krav på detta. Med dagens olika kantbalkstyper styrs också valet 

av kantbalk genom lutningen på bron då beläggningen ska ges ett stöd vid 

lutningar över 3 procent.  

 

Genom att använda intervjuer har flera perspektiv om dagens problematik hos 

kantbalkarna belysts. Det har legat till grund för beskrivningen av mina förslag 

till ändring i utformningen av kantbalkar. Förslagen som redovisas under 

kapitel 5 är förslag som jag anser vara möjliga att genomföra. Dessa förslag 

skulle även ta bort några nackdelar hos tidigare kantbalkar.  
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7 Avslutande diskussion  

De utformningar av kantbalkar som kommer prövas i framtiden tror jag 

kommer likna de som visas i figur 8 och 9. Anledningen till det är att här finns 

en ränna som tar hand om dagvattnet. Att ta hand om dagvattnet på detta sätt 

gör att bron kan användas över trafikerade ytor samt att miljöfarliga ämnen 

lättare kan omhändertas, vid t.ex. en eventuell olycka. Eftersom priserna styr 

mycket vid val av kantbalk, tror jag att lösningarna där ytavlopp, och i vissa 

fall grundavlopp, kan undvikas kommer bli allt mer vanliga.  

 

Liknande alternativ med en plåtprofil tror jag också kan komma att prövas då 

jag anser att det finns flera fördelar med detta alternativ. Fördelarna är 

framförallt att ytavlopp och i vissa fall grundavlopp kan slopas samt att 

stålprofilen ger kantbalken ett bättre skydd för exponeringen av salt och 

kemiska ämnen.  

 

Alternativen med brokappa tror inte jag är lika aktuella att prova i Sverige. 

Anledningen till det är att Vägverket då måste arbeta fram en ny 

kantbalksnorm för brokapporna. Det kan ses som lite underligt att brokappor 

inte prövats tidigare i Sverige, då brokapporna är vanliga i andra länder.  

 

Dagens tre mest använda kantbalkstyper kompletterar varandra bra. På broar 

där det finns föreskrifter om att dagvattnet inte får släppas ut, att beläggningen 

ska ges ett stöd samt att räcket inte behöver utrustas med några extra 

anordningar. Det är en bro där en förhöjd kantbalk passar bäst. På broar där 

dessa krav inte finns fungerar försänkt och ej förhöjd kantbalk bättre. Att 

utveckla en ny typ av kantbalk som kommer kunna anpassas för alla typer av 

broar tror jag kan bli svårt.  
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Bilaga 1 

Intervjufrågor 

1. Vad anser du är bra respektive dåligt med de kantbalkstyper som 

används idag?  

Förhöjd kantbalk: 

 

Icke förhöjd kantbalk:  

 

Försänkt kantbalk: 

 

2. Att ändra kantbalksutformning för att på det viset slopa ytavlopp och 

grundavlopp, kan det var en lönsam förändring? 

 

3. Vilken är den vanligaste kantbalkstypen och varför?  

 

 

4. Skulle du vilja se en ny typ av kantbalk?  

 

5. Att använda prefabricerade kantbalkar ”brokappor” som används i bl.a. i 

Polen, Tyskland, Österrike och Tjeckien. Vad tror du om en sådan 

kantbalk i Sverige? Kan det lösa några problem? 

 

 

6. Finns det någon speciell lösning/kantbalkstyp du skulle vilja se användas?  

 

7. Tror du att det kommer testas nya kantbalkslösningar nu när TK bro 

godkänner andra lösningar, så kallade objektspecifikt byggherreval? 

 

 

8. Vilken räckesinfästning är vanligast och vilken anser du vara bäst? 

 

 

 


