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Recent trend of intense urbanization in combination with a low construction rate
have resulted in a serious shortage of available housing in Swedish cities particularly
Stockholm. To tackle an existing housing shortage an increased construction rate
appears to be a necessity. However a challenge still remains to find available land to
build on, especially in central parts of Stockholm.
Through decking of central roads and/or railways attractive land is created on the
surface of the deck construction. Acting as a positive proposition in this regard,
decking should however be done with caution as it also brings about challenges and
less appealing consequences. Among others, these include continuous costs from
maintenance and/or reinvestment over its lifetime, a complicated relationship
between stakeholders, and costly socioeconomic impact during disruption of traffic
flow. Consequently, there exists a need for maintenance that is well suited to these
challenging conditions.
The master thesis constitutes an analysis of how maintenance is conducted for
decking constructions in Stockholm. A case study of Södra Station and
Söderledstunneln was completed. The case study utilized a qualitative approach in
collection of data through review of relevant literature and archives, as well as
semi-structured interviews with the primary stakeholders Stockholms stad,
Trafikverket, and housing cooperatives. The objective with the analysis is to
contribute with research on how maintenance should be applied to facilitate
sustainable development of decking constructions located in central Stockholm.
The result and conclusion of the analysis is that responsibility of maintenance should
lie with a stakeholder that has proper competence and resources as well as a long
term and local oriented perspective. Furthermore, a dialogue should be established
amongst the stakeholders with maintenance responsibilities. Lastly, a maintenance
strategy that focuses on preventive maintenance based on optimization from data
collection with a degree of automated inspection on a collective platform should be
applied. With these measures in place cost efficiency over the constructions lifetime
will be achieved without jeopardizing the reliability of traffic flow thus contributing to
sustainable development.
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Sammanfattning
Senaste årens tilltagande urbanisering kombinerat med ett lågt bostadsbyggande har
orsakat en bostadsbrist i landets storstäder. För att tackla en rådande bostadsbrist krävs
ett ökat bostadsbyggande. En utmaning är dock att få tillgång till byggbar mark,
synnerligen i Stockholms centrala delar. Genom att överdäcka vägar och järnvägar som
skär genom centrala delar av staden skapas attraktiv mark för bostadsbyggande.
Överdäckning är dock inte en lösning som enbart genererar positiva effekter. Att
överdäcka en trafikled och bygga bostäder ovanpå medför fortlöpande kostnader för
underhåll och reinvesteringar, ett komplext förhållande mellan ett flertal aktörer samt
samhällsekonomiska kostnader vid störningar av trafikflödet i tunneln. Mot detta finns
ett behov av underhåll som anpassats till dessa förutsättningar.

Examensarbetet utgör en nulägesanalys av underhållsarbetet med Stockholms
överdäckningar. En fallstudie av två överdäckningar; Södra station och
Söderledstunneln, har genomförts. En kvalitativ ansats tillämpades för insamling av
data genom litteraturstudier, arkivstudier samt semistrukturerade intervjuer. Intervjuerna
genomfördes med överdäckningarnas primära aktörer; Stockholms stad, Trafikverket
samt bostadsrättsföreningar på överdäckningen. Syftet med nulägesanalysen är att bidra
med kunskap som kan leda till en långsiktig hållbar förvaltning av överdäckningar.

Analys av empiriska materialet når slutsatsen att förvaltningsansvar bör läggas på en
förvaltare med tillräcklig kompetens, resurs samt med ett lokalt och långsiktigt
ägarperspektiv. Vidare bör en öppen dialog etableras mellan aktörer som involveras i
överdäckningens förvaltning. En underhållsstrategi som förebygger fel och haveri bör
tillämpas baserat på en optimeringsprocess utifrån datainsamling med automatiserad
inspektion och dokumentation på en gemensam plattform. Med dessa åtgärder bedöms
ett kostnadseffektivt underhåll tillämpas över överdäckningens livstid utan att äventyra
ett tillförlitligt trafikflöde. Följaktligen uppnås en långsiktig hållbar förvaltning.

Förord
Examensarbetet utgör det avslutande momentet på civilingenjörsprogrammet system i
teknik och samhälle vid Uppsala universitet. Rapporten utfördes i samarbete med
teknikkonsultbolaget Grontmij i Stockholm.

Vi vill rikta ett tack till vår handledare Lena Winberg på Grontmij som varit ett
värdefullt stöd. Ett tack även till Kjartan Halvorsen, vår ämnesgranskare på Uppsala
universitet som väglett oss i arbetet. Slutligen vill vi tacka alla dem som ställt upp på
intervjuer och bidragit med värdefull information som legat till grund för arbetet.

Gustaf Liss, Erik Jungnelius
Stockholm den 18 juni 2015
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Definitioner
Vattencementtal - Förhållande mellan vatten och cement i betong.
Tunnel 11 - Trafikverkets krav vid dimensionering och utformning av tunnlar.
Tredje man - I rapporten avser tredje man individer bosatta i ovanliggande fastigheter.
Konstbyggnad - Samlingsnamn för konstruktioner av typen broar, tunnlar, kajer och
bryggor, gatu- och gångbanedäck, stödmurar, sponter, påldäck, fribärande trappor,
dammar, bullerskärmar samt överdäckningar.
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1. Inledning
1.1 Problematisering
Stockholm är idag en av Europas snabbast växande städer och bostadsbristen är
påtaglig. Prognoser pekar på en fortsatt kraftig befolkningstillväxt som behöver mötas
med ett ökat utbud av bostäder (Stockholms stad, 2015c). En flaskhals i byggandet av
nya bostäder är brist på attraktiv mark att bygga på. Exploatering av parker och
grönområden möter ofta kraftigt motstånd och höghusprojekt som kräver mindre
markyta har ännu inte vunnit tillräckligt stöd bland beslutsfattare (Stockholms
Handelskammare, 2014). För att tillhandahålla områden att exploatera får man antingen
söka sig längre ut från stadskärnan till mer glesbefolkade områden eller förtäta
innerstaden genom att optimera dess ytor.

Vägar och järnvägar genom urbana miljöer tar upp stora markytor, skärmar av
stadsdelar från varandra samt bidrar till buller och miljöproblem. Genom att bygga in en
sträcka av en järnväg och/eller väg i en tunnel kan problematiken reduceras och ibland
rent av elimineras. Ytan ovanpå den överbyggda sträckan kan utnyttjas för
bostadsexploatering (Länsstyrelsen i Stockholms län, 2012). Konstruktioner av detta
slag kallas överdäckningar.

Att upprätta en överdäckning är en komplex process som medför komplicerade
frågeställningar, involverar ett stort antal aktörer samt som berör ett flertal lagrum.
Överdäckningar är också en relativt ny företeelse och befintliga färdigställda
överdäckningar är relativt unga. Följaktligen saknas det, än så länge, en tydlig
kunskapsbild och utvecklade metoder för att hantera överdäckningar genom hela dess
livscykel. (Länsstyrelsen i Stockholms län, 2012)

Enligt dagens tekniska krav ska en överdäckning konstrueras för att uppnå en livslängd
på 120 år (Trafikverket, 2011). För att uppnå denna livslängd krävs fortlöpande
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underhåll och/eller reinvesteringar. Vidare utgör den överdäckade vägen respektive
järnvägen i de flesta fall en viktig länk i det regionala och nationella transportsystemet
där fel, haveri och skador kan leda till kostsamma störningar av trafikflödet. Mot detta
finns behov av effektiv och långsiktigt hållbar förvaltning av överdäckningar.

1.2 Syfte
Rapporten består av en nulägesanalys för hur man arbetar med underhåll av
överdäckningar i Stockholms stad. Syftet är att bidra med kunskap som kan leda till en
mer långsiktigt hållbar förvaltning.

1.3 Avgränsningar
Rapporten avgränsas till överdäckningar belägna i Stockholms stad. Överdäckningarna
har uppförts över väg och/eller järnväg samt består i huvudsak av bostadsbebyggelse
ovanpå däcket. Av den förvaltning som studerats avgränsas den till underhåll och
reinvesteringar samt ansvariga aktörer i form av Stockholms Stad, Trafikverket samt en
bostadsrättsförening vars fastighet är placerad ovanpå däcket. Rapporten har fokuserat
på en överdäcknings bärande huvudsystem vilket är anläggningsdelar som nyttjas för att
“säkerställa bärförmåga, stadga och beständighet” (Ansell, et al., 2007).

1.4 Uppdelning
Rapporten är en produkt av en gemensam arbetsinsats från dess två författare. Arbetet
har i vissa fall delats upp, där en författare initialt ansvarat för en viss del, men i
efterhand genomgått granskning och bearbetning av den andre. Följaktligen är samtliga
delar av arbetet en gemensam kreation där båda författare kan anses vara av likvärdig
betydelse och haft ett likvärdigt ansvar.
!
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2. Överdäckning
2.1 Definition
Det har länge saknats en vedertagen definition av begreppet överdäckning.
Överdäckningar är tvådelade i sin natur och på ena sidan utnyttjas det underliggande
utrymmet på ett sätt som påminner om tunnlar, ovan markyta utnyttjas konstruktionen
likt en bro. Skillnaden mellan tunnel, bro respektive överdäckning är diffus och hur en
konstruktion kategoriseras tycks framförallt bero på utformning och syftet med
konstruktionen (Länsstyrelsen i Stockholms län, 2012). Den 1:a januari 2004
fastställdes den officiella definitionen med ett tillägg i Tunnel 11 enligt följande
(Trafikverket, 2011):

”Överdäckning är en tunnel vars huvudsakliga uppgift är att göra det möjligt att uppföra
byggnader eller markanläggningar ovanför trafikleden.” (se Figur 2)

Figur 2. Bild överdäckning (TIKAB, 2010).

Definitionen särskiljer överdäckningar från tunnlar och broar genom utnyttjandet av
ovanliggande markyta för bostäder. Överdäckningar fastställs som en typ av tunnel.
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2.2 För- och Nackdelar
2.2.1 Fördelar
Överdäckning motiveras framförallt utifrån dess fördelar ur ett
stadsutvecklingsperspektiv. Motorleder och/eller järnväg utgör barriärer i en stad och
kan medföra besvärande barriäreffekter. En överdäckning kan eliminera barriäreffekten
och bebyggelsen ovanpå bidrar i sin tur till en förtätning av staden. Följaktligen ökar
tillgängligheten och nya kopplingar mellan stadsdelar skapas. Överdäckningar förbättrar
även den lokala luftkvalitén genom att farliga luftföroreningar som koncentreras i
tunneln kan begränsas med ventilationslösningar. (Länsstyrelsen i Stockholms län,
2012)

Överdäckningar är också effektiva för att minska buller från trafikleden. Högre
bullernivåer kan förekomma vid tunnelmynningarna, dock finns åtgärder att tillgå som
kan reducera detta buller. (Länsstyrelsen i Stockholms län, 2012)
2.2.2 Nackdelar
Det existerar ett flertal nackdelar med överdäckningar. Först och främst är
konstruktionerna kostsamma och komplicerade att bygga. Mer underhåll krävs i
jämförelse med en vanlig, öppen, trafikled vilket medför fortlöpande kostnader över
överdäckningens livslängd. I fallet att reinvesteringar krävs existerar en osäkerhet hur
detta hanteras med ovanförliggande fastigheter. Reinvesteringar förefaller också vara
kostsamma att utföra samt kan medföra samhällsekonomiska kostnader vid eventuell
störning av trafikflöde. I sin helhet är det väsentligt dyrare att skapa byggbar mark med
överdäckning än på vanlig mark. (Länsstyrelsen i Stockholms län, 2012)

Överdäckningar medför ett komplext förhållande mellan ett flertal aktörer. I många fall
delas förvaltningsansvaret mellan olika anläggningsnyttjare där dessa är beroende av
varandra för att säkerställa konstruktions standard i sin helhet. Hur förhållandet hanteras
mot tredje man är i dagsläget osäkert. Tredje man kan utsättas för säkerhetsrisker vid
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transport av farligt gods i tunneln samt stomljud som fortplantas från trafikleden.
(Länsstyrelsen i Stockholms län, 2012)

Sammanställning
Fördelar

Nackdelar

Begränsad barriäreffekt

Dyr och Komplex

Frigör attraktiv mark

Mer drift- och underhåll krävs

Begränsade luftföroreningar

Risker för tredje man

Minskat buller

Komplext förhållande mellan aktörer
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3. Teori
I detta kapitel redovisas rapportens teoretiska ramverk. Teorins utgångspunkt är
överdäckningar betraktat som en del av ett infrasystem inom transport och följaktligen
inleds kapitlet med en beskrivning av infrasystem som begrepp samt dess livscykel.
Därefter redovisas teori gällande förvaltning som är rapportens fokusområde.

3.1 Infrasystem
Infrasystem (infrastruktur-system) alternativt sociotekniskt system, är ett samlingsnamn
för en särskild kategori av stora tekniska system som utmärker sig med en offentlig
karaktär - systemet är tillgängligt för alla potentiella användare i ett geografiskt område,
samt att systemet skapar omfattande och långvariga förhållanden (Kaijser, 1994).
Infrasystem kan kategoriseras efter följande användningsområden (Kaijser, 2004):
!

Transport

!

Energi

!

Kommunikation

!

Vatten och avlopp

!

Avfall

Gemensamt för dessa är att de underlättar rörelse av personer, varor och information
samt att den uppfyller en grundläggande funktion i samhället (Kaijser, 2004).

Infrasystem kan ses som ett nätverk med ett flöde. I fallet för överdäckningar utgörs
nätverket av järnvägsnätet/vägnätet och flödet av fordon i form av vägfordon och
spårbunden trafik. Ett fundamentalt krav på ett infrasystem är att flödet är tillförlitligt.
Ett tillförlitligt flöde är centralt eftersom avbrott och/eller störningar är mycket
kostsamma för samhället och systemanvändarna. (Jonsson, et al., 2000, s. 16)

Infrasystem togs upp som fenomen för första gången år 1983 av Amerikanska
historiken och teknologen, Thomas P. Hughes, med utgångspunkt i Amerikanska, Tyska
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och Brittiska elsystemet. Hughes betraktade elsystemet, inte enbart utifrån tekniken,
men också utifrån personer och organisationer som planlade, konstruerade, drev och
använde systemet, samt juridiska och ekonomiska faktorer som berörde dessa aktiviteter
(Kaijser, 2004). Han menade att infrasystem bör betraktas som ett sociotekniskt system
och inte enbart behandlas som en teknisk företeelse. “De människor och organisationer
som bygger, driver och utnyttjar anläggningarna samt de ekonomiska och rättsliga
villkoren för verksamheten är därför av likvärdig betydelse” (Jonsson, et al., 2000, s. 5).

I en förändringsprocess av infrasystem är en förändring av sociala aspekter en
nödvändighet. Sociala aspekter utgörs bland annat av institutionella förhållanden. Att
tekniska och institutionella förhållanden noggrant är anpassade till varandra är centralt
för infrasystemets framgång och möjlighet att bidra till hållbar utveckling. Följande
aspekter av institutionella förhållanden är av särskild betydelse (Jonsson, et al., 2000,
s.219-222):
!

Ägarintressen - Kan bestå av ägarintresse i form av kapitalorienterande,
samhällsorienterande samt brukarorienterande.
o Kapitalorienterande- Huvudintresse att generera vinst, ofta i form av
aktiebolag.
o Samhällsorienterande- Huvudintresse att främja en allmän ekonomisk
och social utveckling, ofta i form av kommunala eller statliga
förvaltningar.
o Brukarorienterande- Huvudintresse att ge
systemanvändarna/systemägarna tillgång till systemets tjänster till lägsta
möjliga kostnad, ofta i form av kooperativ.

!

Organisationsstrukturen - Hur ägarförhållandena struktureras. I fallet att
infrasystemet kräver en omfattande samordning är det vanligt med vertikal
integration, dvs. att samma aktör äger och driver nätverk och flöde.

!

Lagar och regelverk - Avser styra och reglera infrasystem och dess intressenter.

!
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Ett infrasystems livscykel kan delas upp i 7 olika faser. Faserna är följande (NASA,
2012):
!

Förfas A: Konceptstudier

!

Fas A: Koncept- och teknikutveckling

!

Fas B: Preliminär design och teknik färdigställt.

!

Fas C: Slutlig design och tillverkning.

!

Fas D: System montering, integrering och test, sjösättning.

!

Fas E: Drift, Underhåll, Reinvesteringar (Förvaltning)

!

Fas F: Avveckling

Vi kommer i denna rapport fokusera på Fas E. Fas E innebär underhåll och förstärkning
av system samt att adressera problem och fel (NASA, 2012). En avgränsning till
underhåll och reinvesteringar har genomförts i rapporten.
3.1.1 Underhåll
Underhåll är samtliga aktiviteter med avsikt att upprätthålla och återställa driftduglighet.
Underhåll kan vara av typen förebyggande alternativt avhjälpande. Förebyggande
underhåll tillämpas innan haveri och avhjälpande underhåll i efterhand. (PIARC, 2005)

Förebyggande underhåll har som syfte att motverka haveri under drift och förebygga
uppkomst av fel och därmed bidra till ökad livslängd. Två typer av förebyggande
underhåll är periodiskt och tillståndsstyrt underhåll. Periodiskt underhåll kan
implementeras kalenderbaserat alternativt drifttidsbaserat. Tillståndsbaserat underhåll
mäter tillståndet på komponenter och utifrån detta fastställer när underhåll ska ske, i
flesta fall när en gradvis försämring kommit i närheten av ett icke-godtagbart tillstånd.
Tillståndet bedöms genom fysisk inspektion (okulär besiktning) alternativt tekniska
instrument med bland annat sensorer. (PIARC, 2005)

Avhjälpande underhåll syftar till att avhjälpa uppkomna fel och haveri. I de flesta fall är
avhjälpande underhåll oplanerat, då fel uppträder slumpartat, och kan resultera i akuta
reparationer (Ansell, et al., 2007). I fallet att planerat avhjälpande underhåll tillämpas
!
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(uppskjuten reparation) bör de komponenter som ingår och hur snabbt de ska ersättas
förbestämmas. Planerat avhjälpande underhåll bör enbart tillämpas för komponenter
som inte påverkar kontinuerlig drift och säkerhet för trafikanter, d.v.s. komponenter
vars defekt inte påverkar totala systemets prestanda (PIARC, 1999, s.121).

3.1.2 Reinvesteringar
Reinvesteringar inkluderar förstärknings-, ombyggnads- och nybyggnadsåtgärder dvs.
renovering och uppgradering av systemet. Motiven bakom reinvesteringar är följande
(PIARC, 2012):
!

System som uppnått sin effektiva livslängd. Effektiv livslängd kan uppnås när
systemet dras med en hög frekvens av fel, irreparabelt haveri samt nedgradering
av prestanda och säkerhet.

!

Brist på reservdelar.

!

Förändringar av yttre omständigheter (nya krav och standarder, förändrad
systemmiljö bland annat högre trafikintensitet och tillåtelse av farligt gods, etc.)

Behovet av reinvesteringar ökar med uteblivet och eftersatt underhåll (Trafikkontoret,
2006). Reinvesteringar medför större problem för trafik än normalt underhåll (PIARC,
2005).

!
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3.1.3 Underhållsstrategi
Underhållsstrategi kan bestå av förebyggande eller avhjälpande underhåll alternativt en
kombination av båda.

I fallet att avhjälpande underhåll antas som strategi riskerar förvaltningen i hög grad
bestå av oplanerade ingripanden eftersom fel och haveri förekommer slumpartat
(PIARC, 2012). Oplanerade åtgärder är alltid dyrare än planerade (Ansell, et al., 2007).
Oväntade problem som uppstår kan i vissa fall medföra långa underhållstider särskilt
om reservdelar inte finns tillgängliga och/eller att trafiksituationen förhindrar
ingripande. Om problemen medför en nedgradering av tunnelns säkerhet kan tunnelns
trafik behöva begränsas alternativt stängas ned. I fallet att planerat avhjälpande
underhåll tillämpas, är det jämfört med förebyggande, inte möjligt att i god tid planera
omfattning, tid eller kostnader (PIARC, 2012).

Förebyggande underhåll är fördelaktigt tack vare att det är möjligt att planera på
förhand. Nackdelen är att vilken omfattning förebyggande underhåll tillämpas baseras
på förväntade förutsättningar vilket kan resultera i en över- alternativt
underdimensionering av underhåll. Till exempel kan miljön i tunneln (damm, salthalt,
etc.) inneha inverkan på komponenter och utgöra en uppskattad förväntan i
planeringsskedet för tillämpning av förebyggande underhåll (PIARC, 1999, s.117). För
“mycket” underhåll förbrukar resurser i onödan och för “lite” medför ett behov av
kompletterande avhjälpande underhåll och oplanerade ingripanden. Följaktligen blir
effektiv dimensionering och tillämpning av förebyggande underhåll ett
optimeringsproblem. Tillståndsstyrt förebyggande underhåll ger störst utrymme för att
optimera underhållet. (PIARC, 2012).
3.1.4 Tunnel Management System
Tunnel Management System (TMS) utgör en viktig del av en överdäcknings/tunnels
kvalitetssystem. TMS är ett system för att lagra relevant information och tillgängliggöra
information för drift- och underhållsändamål. Det existerar ett nära samband mellan

!
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säker förvaltning och ett väl utvecklat TMS. Ett databaserat TMS anses vara mest
effektivt för detta ändamål. PIARC rekommenderar att TMS inkluderar en uppsättning
manualer samt dokumentation av inspektions- och underhållsarbeten. Rent teoretiskt
kan TMS användas för planering av underhåll inklusive personal- och materialbehov,
generera kostnadsanalyser, optimering av underhåll samt tillhandahålla teknisk
feedback på konstruktionselement och installationer. (PIARC, 2005)

Figur 1 beskriver aktiviteterna som innefattar en TMS process. Basen betecknar
insamling av data och högre nivåer bearbetning av data i analyssyfte.

Figur 1. TMS Process (PIARC, 2005).

Centralt i högre nivåer är utvärdering av historisk data och information. Ett TMS system
kan lagra relevant historisk information och tillgängliggöra den vid alla tidpunkter till
samtliga involverade aktörer. Vidare har överdäckningar en lång livslängd, upp mot 120
år, vilket medför att historisk dokumentation i TMS är en viktig del i
kunskapsöverföring till framtida involverade aktörer. (PIARC, 2005)

!
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3.2 Operationalisering
Överdäckningar ingår som en del av järnvägsnätet och/eller vägnätet dvs. infrasystemet
av slaget transport med flöde som utgörs av spårbunden trafik respektive vägtrafik. I
rapporten betraktas överdäckningar som en förändringsprocess av dessa infrasystem där
en förändring av institutionella förhållanden är av likvärdig betydelse till förändring av
tekniska systemet för att uppnå framgång i detta arbete. Följaktligen har överdäckningar
studerats som en teknisk företeelse men också utifrån rådande institutionella
förhållanden i form av ägarintressen, organisationsstruktur samt lagar och regelverk.
Fokus i rapporten är på Fas E i infrasystems livscykel dvs. förvaltning som utgörs av
underhåll och reinvesteringar. Förutsättningar för förvaltning av överdäckningar i Fas E
betraktas som en samverkan mellan rådande institutionella förhållanden,
underhållsstrategi (avhjälpande/förebyggande) samt TMS. Kartläggning och analys av
dessa parametrar ämnar bedöma huruvida dagens förvaltning är långsiktigt hållbar. En
långsiktigt hållbar förvaltning uppnås genom att säkerställa ett tillförlitligt flöde med
kostnadseffektivt underhåll.
!

!
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4. Tidigare Forskning
4.1 Underhåll och Nätverksflöde
Underhåll av överdäckningar medför en säkerhetsrisk då ras av bärande huvudsystemets
material (berg, betong, etc.) kan förekomma i samband med underhållsarbeten. Vidare
krävs ett visst arbetsutrymme för att kunna utföra underhåll och samtidigt försäkra
säkerheten på arbetstagare. Följaktligen kräver underhållsarbeten i många fall att hela
överdäckningens tunnelrör stängs ned, enskilda spår eller körfält stängs alternativt att
hastighetsgränsen reduceras, d v s nätverksflödet påverkas negativt. För överdäckningar
belägna i urbana miljöer, som utgör viktiga länkar i transportnätet med hög
trafikintensitet, blir störningar av flödet mycket kostsamma för samhället. Utmaningen i
att uppnå ett tillförlitligt flöde ligger i begränsad tidsmässig- samt utrymmesmässig
tillgänglighet. (Stiftelsen Bergteknisk Forskning, 2003)
4.1.1 Tidsmässig Tillgänglighet
För att begränsa negativ inverkan på flödestillförlitlighet bör underhåll i regel alltid
utföras under tider med lägre trafikintensitet. Tillgängligheten på dessa tider är
begränsad och förekommer oftast nattetid och/eller på sommaren. En överdäcknings
tidsmässiga tillgänglighet påverkas av följande faktorer (Stiftelsen Bergteknisk
Forskning, 2003):
!

Antal körfält respektive tunnelrör

!

Trafikintensitet

!

Vilka störningar som tillåts

4.1.2 Utrymmesmässig Tillgänglighet
Utrymmesmässig tillgänglighet beror på att arbetsplatserna där underhållsarbeten utförs
kräver ett visst utrymme. Följaktligen kräver överdäckningar med trängre tunnelrör
fullständig nedstängning. Bredare tunnelrör ökar flexibiliteten i underhållsinsatser och
det kan räcka med att stänga ned enskilda körfält alternativt reducera hastigheten i vissa.
(Stiftelsen Bergteknisk Forskning, 2003)

!
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4.2 Underhållsstrategi
En överdäcknings bärande huvudsystem har en förutsägbar livslängd. Beroende på
vilken underhållsstrategi som väljs, kan denna livslängd bli kortare eller längre. Den
mest kostsamma strategin är att inte tillämpa planerat underhåll. 15-20 års uteblivna
underhållssatsningar kan bidra till en tiofaldig kostnadsökning samt bidra till ökat behov
av reinvesteringar. (Trafikkontoret, 2006)

Generella regeln är att insatser ska göras (Trafikkontoret, 2006):
!

Innan teknisk säkerhet, kapacitet samt tillgänglighet äventyras

!

För att begränsa salt- och vatteninträngning

!

Utifrån en livscykelsbedömning

!

Vid tidpunkter med lägre trafikinverkan

4.2.1 Inspektion
Inspektioner av konstbyggnader i Sverige har främst utformats för broar vilket resulterat
i en dålig anpassning för överdäckningar. Vidare är inspektioner begränsade på grund
av tillgänglighet vilket gäller särskilt för spårtunnlar. I fallet att inspektion ska göras av
skymda beståndsdelar, som till exempel berg- och betongkonstruktioner krävs
mätutrustning som har förmåga att “se in i konstruktionen” för att avgöra och säkerställa
bärande huvudsystemets mekaniska stabilitet och beständighet. (Stiftelsen Bergteknisk
Forskning, 2003)

Än så länge praktiseras inte djupgående inspektion i Sverige. Av de inspektioner som
görs förefaller fokus ligga på okulärbesiktning och ett vanligt konstaterande är att det är
omöjligt att kontrollera alla väggar och tak med hög noggrannhet på grund av begränsad
tidsmässig tillgänglighet. Kontrollen sker relativt överskådligt och man koncentrerar sig
på tidigare påvisade problemområden. En frekvent och heltäckande analys tycks ligga
utanför ramen för de underhållsprogram som tillämpas i Sverige. Konsekvensen av
detta är att man riskerar att fel och brister förblir oupptäckta samt en begränsad
!
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möjlighet till förebyggande underhåll som kan vara ekonomiskt hållbart ur ett
livslängdsperspektiv. (Stiftelsen Bergteknisk Forskning, 2003)
4.2.2 Automatiserad Inspektion – motiv
Det finns flera skäl för Sverige att utveckla sitt underhåll med en högre grad av
automatisering i inspektion. Huvudsakligen motiveras detta med (Stiftelsen Bergteknisk
Forskning, 2003):
!

Bättre arbetsmiljö för inspektörer

!

Förhöjd objektivitet

!

Snabbare inspektioner

!

En fastställd och upprepningsbar metodik ger bättre möjlighet att observera
förändringar

!

Minskat beroende av yttre förhållanden

!

Underlättad dokumentation

!

!
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5. Metod
För att studera överdäckningar har en kvalitativ metod valts. Kvalitativa metoder
används med fördel i explorativa studier - när man har begränsad kunskap om ett
fenomen och/eller frågeställningar på förhand (Materud, 2009) - vilket var fallet i denna
rapport. En kvalitativ ansats i form av en fallstudie av två överdäckningskonstruktioner
med triangulering har tillämpats i rapporten. Triangulering bestod av litteraturstudier,
arkivstudier samt intervjuer.

5.1 Fallstudie
En fallstudie gör det möjligt, med begränsad tid och resurser, att uppnå djup förståelse
för en avgränsad aspekt av ett problem (Bell, 2000, s.16). Underhåll och reinvesteringar
utgör en avgränsad del av en överdäcknings livscykel och rapporten begränsas i tid och
arbete motsvarande 30 högskolepoäng. Fallstudie är således ett lämpligt val av metod
för att passa rapportens karaktär och omfattning.
5.1.1 Val av Studieobjekt
En fallstudie används för att beskriva och uppnå förståelse för personer, miljöer eller
andra studieobjekt med gemensamma karakteristika (Yin, 2007). För att utföra en
fallstudie av överdäckningar har följande kriterier tagit fram som gemensamma
karakteristika:
!

Konstruktion är uppförd över trafikled.

!

Ovanpåliggande markyta utnyttjas för stadigvarande vistelse i form av bostäder.

!

Konstruktionen har varit driftsatt i minst 20 år.

Med dessa krav uppfyller studieobjekten Trafikverkets definition samt varit driftsatta en
tillräckligt lång tid för att möjliggöra observationer av långsiktiga konsekvenser. Utifrån
kriterierna valdes följande studieobjekt:

!

!

Södra station (Driftsatt: 23 år, Trafikslag: Järnvägstrafik)

!

Söderledstunneln (Driftsatt 23 år, Trafikslag: Vägtrafik)
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Att studera överdäckning över både väg och järnväg möjliggör en bredare förklaring av
överdäckningar som fenomen. Ett fokus på överdäckningens bärande huvudsystem gör
resultaten mer generaliserbara då denna beståndsdel förefaller vara likartad för
överdäckningar generellt.

5.2 Triangulering
Att kombinera olika metoder kallas för triangulering. Eliasson (2011, s.31) menar att
triangulering ofta ger en mer fullständig bild av ett problem. Följaktligen
rekommenderas en tillämpning av flera metoder i kvalitativa studier för att uppnå en
bredare belysning och öka trovärdigheten (Martin, 2011, s.4). Rapporten har kombinerat
metoderna litteraturstudier, arkivstudier samt intervjuer.
5.2.1 Litteraturstudie
Arbetet inleddes med en litteraturstudie för att samla in relevant bakgrund och ta del av
tidigare genomförd forskning. Hart (1998, s.1) menar att en litteraturstudie är av
betydelse för att få förståelse för det tema som studerats för att få en bild av vad som
redan gjorts samt vilka de viktigaste frågeställningarna är. Litterära källor utnyttjandes
för detta ändamål och en kritisk genomgång genomfördes. Syftet med den inledande
litteraturstudien var att uppnå förståelse för överdäckningar på ett generellt plan samt en
teoretisk förståelse för drift och underhåll. Stockholms Länsstyrelses rapport
“Överdäckningar - en kunskapsöversikt” gav en bra grund att jobba utifrån och blev en
språngbräda in i rapporten. Då överdäckningar är ett relativt nytt fenomen upplevdes
befintligt dataunderlag som otillräckligt för att generera en heltäckande kunskapsbild.
Eftersom överdäckningar i många fall liknar en tunnel och/eller bro utnyttjades ett mer
omfattande underlag för dessa.

Litteraturstudier låg även till grund för utformningen av rapportens teoretiska ramverk
samt utgjorde en kompletterande källa för det empiriska underlaget.

!
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5.2.2 Arkivstudier
Arkivstudier genomfördes för insamling av inledande empiriskt underlag. Planakter
studerades för respektive studieobjekt på Stockholms stadsbyggnadskontors arkiv.
Planakter är en sammanställning av offentliga handlingar för projekt som genomgått en
detaljplaneprocess. Planakterna utnyttjades för att studera studieobjekten på ett
översiktligt plan - vad området innefattar, ägarförhållanden samt konstruktionens
utformning.
5.2.3 Intervjuer
Med litteraturstudien och arkivstudierna fastställdes aktörerna som ansvarar för
förvaltning av studieobjekten. Dessa aktörer bestod av Stockholms Stad, Trafikverket
samt bostadsrättsföreningar med fastigheter ovanpå överdäckningen. Följaktligen valdes
intervjuobjekt från samtliga aktörer för att uppnå en nyanserad bild och förståelse. För
uppnå ytterligare nyansering genomfördes en intervju med en neutral sakkunnig aktör i
form av professor Johan Silfwerbrand. Följande intervjuer har genomförts (se Tabell 1):
Tabell 1: Genomförda Intervjuer.
Intervjuer
Namn

Aktör

Datum

Studieobjekt

Peter Jensen

Stockholms Stad-

2015-03-09

Söderledstunneln

Bostadsrättsförening

2015-03-16

Södra station

Professor KTH

2015-03-27

Allmän

Bostadsrättsförening:

2015-04-09

Södra station

2015-04-21

Södra station/Söderledstunneln

Driftteknik
Joel
Södergren
Johan
Silfwerbrand
Jan Lindelöf

Brinkan-Lehusen

!

Martin

Stockholms Stad-

Skillbäck

Exploateringskontoret
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Anita

Bostadsrättsförening:

Widlund

Saturnus 21

Tom Ekman

Stockholms Stad-

2015-05-04

Söderledstunneln

2015-05-08

Söderledstunneln

2015-05-12

Söderledstunneln

2015-05-27

Södra station

2015-05-27

Södra station

Trafikkontoret
Michael

Stockholms Stad-

Åhström

Trafikkontoret

Arvid Taube

TrafikverketTunneltekniker

Hans Larsson

TrafikverketSamhällsplanerare

Intervjuerna var av semi-strukturerad karaktär. Ett semi-strukturerat tillvägagångssätt
innebär att teman och en rad huvudfrågor definieras på förhand. Dock tillåts utrymme
för avvikelser då intervjupersonen tar upp oväntade och intressanta ämnen som då kan
följas upp (Justesen & MIK-Meyer, 2010, s.47). Följaktligen uppnås flexibilitet i
intervjun men samtidigt en relevant riktning för att hålla innehållet inom rapportens
ramar. Den empiriska dokumentationen för intervjuerna bestod av skriftliga noter och
mot respondentens medgivande även ljudinspelning. Inspelning av intervjuerna
möjliggjorde efterbearbetning av innehållet. Två respondenter motsatte sig
ljudinspelning, empiriska materialet samlades i dessa fall in enbart med hjälp av
skriftliga noter.

5.3 Operationalisering
En kvalitativ metod har tillämpats i rapporten. Den kvalitativa ansatsen har
konkretiserats genom triangulering och en fallstudie. Triangulering bestod av en
litteraturstudie, arkivstudier samt intervjuer. Litteraturstudier utnyttjades främst för
rapportens teoretiska ramverk, tidigare forskning samt bakgrund. Arkivstudier samt
intervjuer inhämtade rapportens empiriska underlag för fallstudiens två studieobjekt;
Söderledstunneln samt Södra Station. Utifrån detta empiriska underlag tillämpades
rapportens teoretiska ramverk där en kartläggning av institutionella förhållanden,

!
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underhållsstrategi samt TMS genomfördes. Kartläggning låg sedan till grund för en
diskussion kring långsiktigt hållbar förvaltning - huruvida dagens förvaltning är
långsiktigt hållbar samt hur den bör utformas i framtiden för respektive studieobjekt och
överdäckningar i allmänhet.
!

!
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6. Bakgrund
I följande avsnitt redovisas en genomgång av relevant bakgrundsfakta för fallstudiens
överdäckningar.

6.1 Tekniska Krav
Tillägget till Tunnel 11 fastställde att en överdäckning betraktas som en tunnel.
Följaktligen gäller alla krav för tunnlar även för överdäckningar om inget annat anges.
Det som är unikt med överdäckning och där konstruktionen skiljer sig från tunnlar är att
ovanförliggande markyta utnyttjas för byggnader. Detta medför ett komplicerat
förhållande till tredje man. Tekniska krav för överdäckningar tar hänsyn till dessa
särskilda förhållanden och ställer krav på en omfattande riskbedömning som bör belysa
“ömsesidiga risker som finns mellan trafikleden och ovanförliggande eller intilliggande
bebyggelse”. (Trafikverket, 2014)

Av de krav som gäller för tunnlar och därmed även för överdäckningar, ställs bland
annat krav på livslängd samt buller och vibrationer.
6.1.1 Livslängd
Tekniska krav för tunnlar innefattar kravställning på livslängd för konstruktionens
bärande huvudsystem. Bärande huvudsystem ska “utformas, dimensioneras och utföras
så att skadlig nedbrytning förhindras” under 120 år. (Trafikverket, 2011)

6.2 Beståndsdelar
I följande avsnitt redovisas en överdäcknings beståndsdelar som faller inom rapportens
avgränsning. Utöver bärande huvudsystem redovisas även tätskikt och fogar. Dessa
beståndsdelar utövar en indirekt inverkan på bärande huvudsystemet och är följaktligen
relevanta för rapporten. För att möta krav gällande buller och vibrationer utrustas
överdäckningars bärande huvudsystem, i vissa fall, med dämpande komponenter som
redovisas i avsnittets avslutande stycke.

!
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6.2.1 Bärande Huvudsystem
Det bärande huvudsystemet i en konstruktion är anläggningsdelar som nyttjas för att
“säkerställa bärförmåga, stadga och beständighet” (Ansell, et al., 2007). Kringliggande
jorden eller berget, stål och betong utgör i de flesta fall de vanligaste
anläggningsdelarna för konstruktionens bärande huvudsystem. I fallet för
överdäckningar består det bärande huvudsystemet huvudsakligen av betong. Det är
viktigt att konstruera en överdäckning med betong som uppfyller kvalité som är väl
anpassad till tunnelmiljön (Ansell, et al., 2007). Betong är oftast förstärkt med
armeringsjärn. Armeringsjärn består av “stänger, trådar, nät linor eller kablar av stål”
(Nationalencyklopedin, 2015). Betong konstruerad med armeringsjärn benämns
armerad betong.
6.2.2 Tätskikt
En överdäckning kan konstrueras med ett tätningsskikt som är ett “tunt skikt applicerat
på betongkonstruktions utsida för att varaktigt säkerställa att kraven på vattentäthet
uppfylls” (Stiftelsen Bergteknisk Forskning, 2003). Ifall tätskiktet inte fungerar riskerar
vatten läcka ned i tunneln och orsaka skador på andra beståndsdelar, till exempel
bärande huvudsystem.
6.2.3 Fogar
En kritisk del av en överdäckningskonstruktion är fogar. Fogar är utrymmet mellan två
materialstycken. Otäta fogar är en vanlig källa till läckage och måste därför hållas under
uppsikt för att läckaget inte ska orsaka skada på konstruktionen. (Taube, 2015 Intervju)
6.2.4 Buller- och Vibrationsdämpande Komponenter
För att möta gällande gränskrav för buller och vibrationer måste i vissa fall
konstruktionen utrustas med buller- och vibrationsdämpande komponenter.
Järnvägstrafik utsätter i synnerhet omgivningen för buller och vibrationer vilket skapar
ett behov av dämpande komponenter i framförallt överdäckningar av järnvägar. Gummi
är ett vanligt förekommande material som nyttjas för detta ändamål. (Martin Skillbäck,
2015)

!
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6.3 Aktörer
Tre tongivande aktörer återkommer i organisations- och ägarstrukturen för
överdäckningar i Stockholms stad; Trafikverket, tomträttshavaren av fastigheter ovanpå
däcket (som i studien avgränsats till bostadsrättsföreningar), samt Stockholms stad.
Nedan följer en kortare presentation av dessa aktörer.
6.3.1 Trafikverket
Fram tills 1988 ansvarade SJ för landets statliga järnvägar. SJ:s bandel bröts ur
organisationen och ansvaret för statliga järnvägsnätet tilldelades den nybildade
myndigheten Banverket. Banverket kom tillsammans med Vägverket, Rikstrafiken samt
Rederinämnden att från 2010 ingå i den nybildade myndigheten Trafikverket. Ansvar
för byggande, drift och underhåll av statligt ägda vägar och järnvägar ligger således på
Trafikverket från 2010 och framåt. Myndigheten ansvarar även för kabelläggning av
järnvägstrafik på landets järnvägar. Då Trafikverket är en statlig myndighet utgår dess
intressen från ett nationellt perspektiv. (Trafikverket, 2015)
6.3.2 Bostadsrättsföreningar
Fastigheter som primärt inhyser bostadsrätter ägs av en bostadsrättsförening. En
bostadsrättsägare har nyttjanderätt till sin lägenhet på obegränsad tid och äger även en
andel av bostadsrättsföreningen. För att förvärva en bostadsrätt måste en insats betalas
till bostadsrättsföreningen. Föreningen har även rätt att ta ut en avgift av
bostadsrättsinnehavararen under tiden denne innehar rätten till bostaden. (Uusikartano,
2010, s.11)

Bostadsrättsföreningen har ansvar för att huset och marken hålls i gott skick.
Bostadsrättslagen 9 kap 5§ fastslår att ”bostadsrättsföreningens stadgar ska ange
grunderna för avsättning av medel för att säkerställa underhållet av föreningens hus”. I
avgifterna föreningen tar ut från bostadsrättsinnehavarna ingår således medel för
underhåll av bostadsrättsföreningens anläggning. (Uusikartano, 2010, s.11)
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6.3.3 Stockholms Stad
Stockholms stad har ett lokalt intresse av att utveckla staden och svara “mot de behov
och förväntningar som invånarna har och kommer att ha”. Mot detta har en förtätning av
staden förekommit för att möta ökat behov av bostäder samt eliminera barriäreffekter
och göra staden mer attraktiv för dess invånare. (Stockholms stad, 2015b)

Stockholms stad har för närvarande 17 fackförvaltningar som arbetar med det
kommunala åtagandet inom respektive område. I Trafikkontorets och
Exploateringskontorets åtaganden ingår bland annat exploatering och underhåll av
konstbyggnader där överdäckningar ingår. (Stockholms stad, 2015b)

Den fackförvaltning som främst är involverad i överdäckningar efter dess driftsättning
är Trafikkontoret. Trafikkontoret har två avdelningar som arbetar med förvaltning;
konstbyggnadsteknik och driftteknik. Konstbyggnadsteknik ansvarar för
överdäckningars bärande huvudsystem och avdelningen driftteknik för tvätt av
tunnlar/överdäckningar. (Stockholms stad, 2015b)
Exploateringskontoret arbetar tillsammans med exploateringsnämnden med
bostadsexploatering. Kontoret ansvarar för planering och genomförande av större
stadsbyggnadsprojekt där överdäckningar ingår. (Stockholms stad, 2015b)

6.4 Ägarförhållanden
En överdäckning av en väg eller järnväg med bebyggelse ovanpå däcket berör många
aktörer. För att definiera ägarförhållanden och ansvarsområden måste därför rättsliga
verktyg tillämpas för att skapa avtal som reglerar ansvar mellan dess aktörer. Idag finns
möjligheten att tillämpa tredimensionell fastighetsbildning. Denna lagstiftning fanns
inte före 2004 och för överdäckningar uppförda innan dess har därför andra
tillvägagångssätt valts för att definiera ansvars- och ägarförhållanden.

!

29

6.4.1 Tredimensionell Fastighetsindelning
Från och med den första januari 2004 är det möjligt att bilda fastigheter som utöver
klassisk tvådimensionell indelning av markplan även kan innefatta avgränsningar i
höjd- och djupled. Från att en fastighet tidigare endast indelades efter en area är det nu
möjligt att definiera dess gränser inom en viss volym. (Julstad & Sjödin, 2005, s.11)

För att ingå i en tredimensionell fastighetsbildning måste anläggningen möta särskilda
lämplighetskrav enligt 3 kap- 1 a § i Fastighetsbildningslagen.
3 kap. 1 a § Fastighetsbildningslagen
Fastighetsbildning som medför att en tredimensionell fastighet nybildas eller ombildas
får ske endast om:
1) Fastigheten avses rymma en byggnad eller annan anläggning eller en del av en
sådan,
2) Fastigheten tillförsäkras de rättigheter som behövs för att den skall kunna
användas på ett ändamålsenligt sätt,
3) Det står klart att åtgärden
a. Är motiverad med hänsyn till anläggningens konstruktion och
användning,
b. Är ägnad att leda till en mera ändamålsenlig förvaltning av anläggningen
eller att trygga finansieringen eller uppförande av anläggningen,
4) Fastigheten, om den är avsedd för bostadsändamål, är ägnad att omfatta minst
fem bostadslägenheter.

6.4.2 Servitut
En fastighetsägares utnyttjanderätt av ett begränsat utrymme i en annan fastighet kallas
för servitut. Fastigheten som innehar servitutet kallas för härskande fastighet och
fastigheten vars servitut inhyses kallas för tjänande fastighet. Det finns två huvudsakliga
tillvägagångssätt att upprätta servitut; avtal mellan berörda aktörer eller genom
förrättning enligt fastighetsbildningslagen. (Julstad & Sjödin, 2005, s.36)
!
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6.4.3 Servitut eller tredimensionell fastighetsbildning?
I fastighetsbildningslagen framgår att tredimensionell fastighetsindelning endast ska
tillämpas när det bedöms vara den mest lämpliga åtgärden (Julstad & Sjödin, 2005,
s.56). För fastigheter som inhyser en separat verksamhet under jord och inte kräver
utrymme ovan jord för sin verksamhet lämpas tredimensionell fastighetsbildning väl.
För fastigheter med separat verksamhet under jord som även kräver utrymmen ovan
jord är tredimensionell fastighetsbildning med servitutsrätt för den separata
verksamhetens utrymmen den bäst lämpade lösningen (Julstad & Sjödin, 2005, s.57).
6.4.4 Tomträtt
Skatteverket definierar en tomträtt som enligt följande:” Tomträtt innebär rätt att nyttja
en fastighet (tomten) utan att äga den. Ägaren, oftast en kommun, upplåter fastigheten
under lång, obestämd tid. Du som har nyttjanderätten kallas tomträttshavare och
vanligtvis är ändamålet med en tomträtt boende i så kallade egnahem”. För tomträtten
betalar tomträttshavaren en tomträttsavgäld (årlig avgift) till tomtägaren. (Skatteverket,
2015)

6.5 Förvaltning
6.5.1 Inspektion
Inspektion syftar till att upptäcka skador och avvikelser som kan påverka
konstruktionens tekniska och estetiska kvalitet. Inspektion utgör grunden för
underhållsarbete. I tabell 2 redovisas inspektionstyperna som tillämpas i Sverige.
!
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Tabell 2: Inspektionstyper (Trafikkontoret, 2014).
Inspektionstyp

Syfte

Omfattning

Tidsintervall

Översiktlig

Bekräfta att de krav som

Kravstyrda

En gång varje år med

Inspektion

ställs uppfylls, upptäcka

konstruktionsdelar

undantag år som

skador som påverkar på

och -element.

huvudinspektion utförs.

Bekräfta att de krav som

Innefattar samtliga

Vart 6:e år för

ställs uppfylls, upptäcka

konstruktionsdelar

betonganläggning, vart

och bedöma skador som

och -element.

tredje år för stål-, sten-

kort sikt samt upptäcka
skador som kan påverka
trafiksäkerheten.

Huvudinspektion

kan påverka inom en

och

tioårsperiod samt

samverkansanläggningar.

upptäcka och bedöma
skador som riskerar leda
till högre
underhållskostnader
inom snar framtid.

Särskild

Bekräftar att krav som

Särskilda material

Vart 12:e år och dels

Inspektion

ställs uppfylls genom

och

regelbundet på begäran

stålrevision och

konstruktionsdelar.

av

avvägningar/mätningar.

konstbyggnadsteknik.

6.5.2 Skador Bärande Huvudsystem
Betong kan tyckas vara ett robust byggmaterial som inte kräver några större insatser av
underhåll och inneha en obegränsad livslängd. Den bilden är dock felaktig då betong är
sårbart för en mängd olika angrepp och skador. Betongens armering utgör en kritisk
komponent som är känslig för yttre angrepp. Andra skador kan ske beroende på
förekomst av luftporer i betongen. Nedan följer vanliga skador på betong.
(Kommunförbundet, 1997)
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Armeringskorrosion
Skador på betongens armering kan få fatala konsekvenser och i värsta fall leda till att
bärande konstruktionen ger vika och rasar ihop. Armeringskorrosion orsakas främst av
karbonatisering och saltinträngning när dessa trängt igenom betongen och nått
armeringen. Beroende på vilken av dessa korrosionstyper som når fram till armeringen
först gestaltas korrosionen olika. I båda fallen kan betongkonstruktionen drabbas på
följande sätt (Kommunförbundet, 1997):
!

Järnet förlorar sin bärförmåga och kan då inte stå emot dragkrafter

!

Rost har större volym i förhållande till järn. Vid rostning växer armeringens
volym vilket resulterar i betongsprängning

När betong är starkt alkalisk (pH>10) är armeringen passiverad, dvs. betongen skyddar
armeringen från korrosionsangrepp. Ifall pH-nivån sjunker förlorar betongen sin
skyddande funktion och gör därmed armeringen sårbar. Detta sker vid karbonatisering
då kalken i betongen reagerar med koldioxid och omvandlas till kalciumkarbonat.
Karbonatiseringen sker under hela betongens livslängd och påbörjas på betongytan och
arbetar sig inåt. Inträngningen sker olika snabbt beroende på betongens kvalité; med
tätare betong tar inträngningen längre tid än vid porös betong (Kommunförbundet,
1997). Halten koldioxid och mängden karbonatiserbart material påverkar också
inträngningens hastighet. (NSIAB, 2015). För att karbonatiseringen ska orsaka
armeringskorrosion krävs närvaro av syre och fukt. Karbonatiseringskorrosion är jämnt
fördelad över betongens yta (Kommunförbundet, 1997). Karbonatiseringen går fortare i
vägtunnlar på grund av dess högre koncentration av koldioxid (Ekman, 2015 Intervju).

Salt och närmare bestämt kloridjoner från halkbekämpning och havsvatten utsätter
betongen för påfrestningar. Angreppen sker genom en gradvis ökad koncentration av
kloridjoner allt djupare in i betongen. Armeringen är inte längre passiverad när
betongens kloridhalt överstiger en viss koncentrationsnivå. När armeringen är
depassiverad kan järnarmeringen utsättas för korrosion. Korrosion orsakad av klorider
uttrycks ofta med att gropar bildas i betongen, s.k. gropfrätning. Fukt är även en
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bidragande orsak till saltinträningar då den påskyndar kloridinträning i betongen.
(Kommunförbundet, 1997)

Saltinträngningar är framförallt förekommande i vägtunnlar och orsakat av vägsalt som
vägtrafiken fört in i tunneln (Silfwerbrand, 2015 Intervju). Överdäckningar i allmänhet
kan utsättas för vägsalt genom att vatten från saltade vägar ovanpå överdäckningen
läcker ner genom otäta tätskikt och fogar. Dessa läckage kan leda till saltinträningar
som i sin tur riskerar orsaka vittringar och lossningar av betong (Taube, 2015 Intervju).

Frostskador
Betong som utsätts för fuktangrepp är mottagligt för frostskador. Vid lägre temperaturer
riskerar fukten i betongen att frysa. Övergången till fast tillstånd (vatten till is) gör att
vattnet, på grund av isens lägre densitet, vidgar sig. Denna vidgning kan resultera i
sprängningar av betongen. (Kommunförbundet, 1997)

Med en luftinblandning i betongen skapas luftporer där vattnet har utrymme att vidga
sig när det fryser till is vilket motverkar sprängningar. Det är dock omöjligt att
fullständigt förebyggaga frostskador med luftinblandning. Med en längre tids
fuktexponering riskerar luftporerna förlora sin funktion. Fukten löser upp salter i
betongen som fyller igen porerna som då blir verkningslösa som expansionsutrymme
för vattnet och då mottaglig för frostskador. (Kommunförbundet, 1997)

Dragsprickor
Dragsprickor kan uppkomma när betong genomgår formändring. Formändringar
orsakas av krympning, sättning och/eller temperaturvariationer. (BaTMan, no date a)
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Spjälkning
Spjälkning är betong som spricker loss och frigörs från konstruktionen i sjok eller skikt
till följd av inre krafter orsakade av till exempel frostsprängning och/eller trafiklaster.
(BaTMan, no date a)
6.5.3 Åtgärder
Medvetenheten om skadeinverkan på betong har gradvis ökat. Detta återspeglas i
dagens konstruktioner och dess förmåga att skydda sig från skador. Nya anläggningar är
konstruerade att kunna förebygga skadliga angrepp i högre utsträckning än äldre. Följs
dagens konstruktionsregler uppnås en livslängd på minst 120 år med enbart
förebyggande underhåll. Viktiga parametrar vid byggnationen är ett lågt vattencementtal
så salt inte tränger in och rätt täckskikt mellan yta och armering (Johan Silfwerbrand).
Äldre anläggningars betong kräver skydd och vård i större utsträckning för att
upprätthålla standarden (Kommunförbundet, 1997).

Under 1960-talet skedde stora framsteg på betongområdet och kan därför ses som en
brytpunkt mellan äldre och yngre konstbyggnader (Åhström, 2015 Intervju). En stor
skillnad i underhållsbehov finns mellan järnvägstunnlar och vägtunnlar då endast
vägtunnlar saltas. Överdäckningar av järnväg kräver således inte samma mängd
underhåll för att sanera och skydda konstruktionen från salt. En överdäckad järnväg kan
dock utsättas för salt då en gång- eller bilväg saltas ovanpå överdäckningen och läckage
för ner saltet i konstruktionen (Taube, 2015 Intervju).

Nedan följer en genomgång av vanliga åtgärder för att avhjälpa eller förebygga skador
på betong.

!
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Impregnering (Förebyggande Underhåll)
Fuktinträngning gör betongen sårbar för ett flertal typer av angrepp. Genom att
ytbehandla betongen mot fukt skyddas betongen från dessa angrepp (se Figur 3). En
ytbehandling som ofta tillämpas är impregnering. (Kommunförbundet, 1997)

Figur 3. Vattenupptagning hos impregnerad och oimpregnerad betong
(Kommunförbundet, 1997).

Impregneringsmedel innehåller vanligtvis silener och siloxaner. Dessa ämnen har en
god förmåga att skydda betongen från fukt och kloridjoner. Vid impregnering binds
silaner och siloxaner samman till ett skikt med vattenavvisande egenskaper som skyddar
betongen från att vatten trängs in men samtidigt låter vattenånga passera ut. På så sätt
kan betongen torka och därmed erhålla en låg fukthalt. Tack vare impregneringens
vattenavvisande förmåga skyddas betongen från fuktbildning. Detta gör impregnering
till en effektiv åtgärd för skydd mot (Kommunförbundet, 1997):
!

Korrosion orsakad av karbonatisering

!

Korrosion orsakad av klorider (vägsalt)

!

Frostskador(Skydd mot igentäppning av luftporer)

Tvätt (Förebyggande Underhåll)
För att förebygga kloridorienterande skador tvättas vägtunnlar med jämna mellanrum.
Med tvätt sköljs vägsalt bort från betongen och förhindrar inträngning. Enklare tvätt kan

!

36

ske löpande utan att tunneln stängs ned men mer omfattande tvätt kräver nedstängning.
(Jensen, 2015 Intervju)
Vattenbilning (Avhjälpande Underhåll)
Vattenbilning är en åtgärd som innebär att en vattenstråle sprutas med hög precision och
tryck mot skadade betongdelar. Vattenstrålen blåser bort skadad betong som på så vis
kan lösgöras från konstruktionen samtidigt som friska delar lämnas kvar. Därefter kan
konstruktionen förstärkas med sprutning eller gjutning av ny betong. (Waterjet, 2015)
6.5.4 BaTMan
Systematiskt arbete med konstbyggnader har pågått en längre tid och resulterat i en
utveckling av datasystemet i BaTMan. BaTMan är ett hjälpmedel för effektiv
förvaltning av bland annat överdäckningar. Målsättningen är att systemet i framtiden
ska hantera hela planeringsprocessen samt uppföljning för att möjliggöra och utföra en
strategisk utvärdering (Trafikkontoret, 2006). BaTMan driftsattes 2004 (BaTMan, no
date b).

!

!

37

7. Resultat - Södra Station
Tabell 3. Södra station egenskaper (SBK Planakt PI: 8357A).
Byggstart/Färdigställande

1985/1992

Längd

750m

Trafikslag

Järnväg

Tunnelrör/Körfält

1/4

Bostäder

ca 945 lgh. på däcket

Material

Betong

Hastighetsbegränsning

80 km/h

Figur 4. Karta Södermalm med utmärkta studieobjekt och Brf.
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7.1 Bakgrund
Området mellan Björngårdsgatan och Ringvägen på Södermalm i Stockholm utgjordes
fram till mitten av 1980-talet av en dubbelspårig järnväg. På den östra ändan av sträckan
låg Södra station och dess bangård med en harpa av järnvägsspår söder som
stationsbyggnaden. Den dåvarande ansvariga myndigheten för Sveriges statliga
järnvägar, SJ, planerade utöka järnvägssträckan till fyra spår. Staden hade samtidigt
planer på att exploatera området söder om järnvägen, inkluderat Södra stations bangård,
för bostadsbyggande. I samband med en arkitekttävling dök idén om en överdäckning
av järnvägen upp. Staden gick vidare med förslaget att däcka över järnvägen samtidigt
som SJ var igång med att dubblera kapaciteten på sträckan till fyra järnvägsspår
(Skillbäck, 2015 Intervju). Överdäckningen sträcker sig från Ringvägen till
Björngårdsgatan. Bebyggelsen ovanpå överdäckningen utgörs i huvudsak av bostäder
med undantaget för stationsbyggnaden och området mellan Swedenborgsgatan och
Björngårdsgatan som utgörs av kontor (SBK Planakt PI: 8357A).

7.2 Konstruktion
Tågtunnelns persontågtrafik på 80 km/h orsakar buller och vibrationer som överstiger
gällande gränsvärden. Överdäckningen av Södra station har därför utrustats med
avancerade ljud- och vibrationsdämpande komponenter. Komponenterna utgörs av cirka
9000 stålarmerade gummiklossar placerade mellan däcket och bärande väggar samt
gummimattor placerade under järnvägsspåren (Skillbäck, 2015 Intervju). De
ljuddämpande åtgärderna reducerar bullernivån med cirka 15 dB och bidrar till att
gällande gränsvärden för buller och vibration understigs (Åkerlöf, 2005) Detta bekräftas
av boende som inte upplever störande nivåer av buller och vibrationer i sin boendemiljö
(Södergren, 2015 Intervju). På grund av att konstruktionen endast utgörs av enstaka
tunnelrör måste järnvägstrafiken stängas ned vid inspektion vilket gör sträckan
svårtillgänglig för inspektion (Taube, 2015 Intervju).

7.3 Aktörer
Södra stations överdäckning innesluter en statlig järnväg och därmed utgörs de primärt
involverade aktörerna av Trafikverket och ovanförliggande bostadsrättsföreningar.
Stockholms stads exploateringskontor stod som exploatör för projektet och har därmed
!
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varit en avgörande aktör i planerings- och byggskedet av Södra station (Skillbäck, 2015
Intervju).

Aktörerna som studeras i fallstudien för Södra station; Trafikverket som äger
järnvägssträckan, Stockholms stad som exploaterade området och
bostadsrättsföreningen Brinkan Lehusen som har 333 lägenheter på överdäckningen(Brf
Brinkan Lehusen, 2015).
7.3.1 Ansvarsfördelning
Under 1980-talet när Södra station planerades och byggdes låg intresset för att däcka
över järnvägen hos Stockholms stad. SJ:s intresse var att utöka spårkapaciteten på
sträckan och därefter fortsätta bedriva järnvägstrafik utan ytterligare åtaganden.
Följaktligen formulerades avtalet att Stockholms stad förvärvade marken från SJ och
åtog sig att bekosta överdäckningen samtidigt som SJ genom servitutsrätt ostört, dvs.
utan ytterligare åtaganden, tilläts bedriva järnvägstrafik på sträckan och endast ansvara
för järnväg, underliggande makadam, påldäck, buller- och vibrationsdämpande
gummimattor under spåren samt tillhörande installationer för järnvägen. (Skillbäck,
2015 Intervju)

Stockholms stad äger marken och upplåter marken med tomträtt.
Bostadsrättsföreningarna är således tomträttshavare till marken på överdäckningen.
Bärande huvudsystem, tätskikt, fogar samt buller- och vibrationsdämpande
komponenter inom tomträttsfastigheten ägs av tomträttshavaren som därmed står som
förvaltningsansvarig (Skillbäck, 2015 Intervju). Eventuella konsekvenser av ett
undermåligt underhåll för dessa beståndsdelar som begränsar Trafikverkets förmåga att
bedriva järnvägstrafik belastar tomträttshavaren. Detta innefattar eventuella kostnader
för åtgärder Trafikverket tvingas vidta för att återställa driftsduglighet. I teorin kan även
kostnader för inställda tåg orsakade av samma skäl belasta tomträttshavarna (Taube,
2015 Intervju). De flesta bostadsrättsinnehavare är inte medvetna om ansvar- och
ägarförhållanden (Lindelöf, 2015 Intervju).
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Trots att Stockholms stads formella ansvar inte innefattar underhåll av överdäckningen
tycks frågan kring underhåll av buller- och vibrationsdämpande komponenter involvera
staden. Martin Skillbäck på Stockholms stad menar att fördelningen av
underhållskostnader för överdäckningens vibrationsdämpande komponenter kommer
avgöras genom förhandlingar mellan Staden, Trafikverket och bostadsrättsföreningarna.
(Skillbäck, 2015 Intervju). Trafikverket anser å sin sida sig inte ha något ansvar för de
stålarmerade gummikuddarna, dock anser de att gummimattorna under järnvägsspåren
ligga inom Trafikverkets ansvar (Taube, 2015 Intervju).
7.3.2 Intressen
Trafikverket
Järnvägssträckan under Södra station är av riks-, och EU-intresse för järnvägstrafik. Ett
längre trafikstopp skulle vara mätbart i BNP vilket tydliggör sträckans betydelse.
Trafikverket har således ett stort intresse i att järnvägstrafiken på sträckan Södra station
fungerar ostört utan kapacitetssänkningar eller trafikstopp. För att inte äventyra
säkerheten och framkomligheten på sträckan ligger det i Trafikverkets intresse att
överdäckningen underhålls. Eventuella brister i underhållet kan tvinga Trafikverket till
kapacitetssänkning eller i värsta fall nedstängning av sträckan av säkerhetsskäl. Ifall
bostadsrättsföreningarna inte fullföljer sitt uppdrag och det bristfälliga underhållet
äventyrar Trafikverkets intressen kan Trafikverket driva en rättsprocess genom
stämningar och i det mest extrema scenariot tvinga fram tvångsförvaltning (Taube, 2015
Intervju). Trafikverket är inte intresserat av en lösning där myndigheten mot betalning
förvaltar överdäckningar med byggnader ovanpå. Således är Trafikverket inte intresserat
av att ta på sig något förvaltningsansvar för Södra station (Larsson, 2015 Intervju).

Bostadsrättsföreningar
Bostadsrättsföreningen Brf Brinkan Lehusens två huvudsakliga och ibland motstridiga
intressen är att upprätthålla en god standard på husen med tillhörande markområden och
samtidigt hålla nere avgiften för bostadsrättsinnehavarna. En förskjutning har märkts
senaste åren där fler bostadsrättsinnehavare prioriterar en lägre avgift framför underhåll
och andra åtaganden av bostadsrättsföreningen. (Lindelöf, 2015 Intervju)
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Utöver generella intressen för bostadsrättsföreningar ligger det även i
bostadsrättsföreningens intresse att överdäckningens buller- och vibrationsdämpande
komponenter fungerar för att boendemiljön inte försämras. (Lindelöf, 2015 Intervju)

Jan Lindelöf på Brf Brinkan-Lehusen menar att det är orimligt att en
bostadsrättsförening ska stå som ägare och förvaltare av överdäckningen då Brf saknar
kompetensen och ekonomin för att hantera uppgiften. Brf Brinkan Lehusen har fört en
dialog med Stockholms stad och Trafikverket i syfte att söka alternativa lösningar med
parterna. Ingen av dessa parter har under dessa möten visat intresse för ett utökat ansvar.
(Lindelöf, 2015 Intervju)

7.4 Underhåll
I dagsläget finns inget inspektionsprogram för Södra station och underhåll har hittills
enbart innefattat åtgärder riktat mot ett vattenläckage ner på järnvägsspåret (Arvid
Taube). Trafikverket har genomfört åtgärder i form av uppsättning av hängrännor för att
avleda vattnet (Lindelöf, 2015 Intervju). I det fall större åtgärder krävs skulle dessa
riktas mot tätskikt och fogar som Arvid Taube menar förmodligen är källan till läckaget
(Taube, 2015 Intervju).

Ytterligare eventuella framtida åtgärder inkluderar Södra stations unika buller- och
vibrationsdämpande komponenter. Dessa utgörs främst av gummi som eventuellt kan
tappa sin prestanda över tid och riskera behövas bytas ut. Att byta ut gummikuddarna
mellan bärande väggar och däck är en komplicerad och tidskrävande process. Varje
enskild gummikudde måste brännas bort och bytas ut mot en nedkyld, ny kudde.
(Skillbäck, 2015 Intervju)
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För att genomföra underhåll i tunneln måste järnvägstrafiken stängas ned. På grund av
den höga trafikeringen av sträckan måste underhållet göras nattetid och planeras långt i
förväg tillsammans med Trafikverket. (Taube, 2015 Intervju)

7.5 Skador och Reinvesteringar
Inga skador finns dokumenterade för Södra station utöver en läcka som misstänks
orsakas av en skada på konstruktionens tätskikt alternativt fogar. Exakt lokalisering av
skadan är ännu inte genomförd. Det har inte förekommit reinvesteringar i Södra stations
bärande huvudsystem (Taube, 2015 Intervju), (Lindelöf, 2015 Intervju).

7.6 BaTMan
Södra station finns registrerad i BaTMan. Dock har ingen information, varken
objektbeskrivning eller dokumentation av inspektioner, skador och åtgärder förekommit
i BaTMan (BaTMan, no date c). Arvid Taube menar att överdäckningar är
problematiskt att lägga in i BaTMan då systemet är anpassat efter broar. Södra station är
i synnerhet komplicerad då den utgör en hybrid mellan tunnel och tågstation (Taube,
2015 Intervju).
!
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8. Resultat – Söderledstunneln
Tabell 4. Söderledstunneln egenskaper (SBK Planakt dp:8043A).
Byggstart/Färdigställande

1989/1992

Längd

1600 m varav hälften utgörs av överdäckning

Trafikslag

Vägtrafik

Tunnelrör/Körfält

2/2 (Dubbelriktad)

Lägenheter

ca 286 lgh. på däcket

Material

Berg och Betong

Hastighetsbegränsning

70 km/h

Figur 5. Karta Södermalm med utmärkta studieobjekt och Brf.
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8.1 Bakgrund
Söderledstunnelns sträcka mellan Medborgarplatsen och Brännkyrkagatan utgjorde
tidigare trafikleden Södergatan. Denna sträcka var anlagd i ett cirka 33 meter brett och
10 meter djupt öppet dike. Södergatan stod klar 1945 och skapade då en barriär mellan
Södermalms östra och västra stadsdelar. Första tunnelsträckan anlades mellan
Högbergsgatan och Johanneshovsbron. Den nordliga halvan av sträckan mellan
Högbergsgatan och Brännkyrkagatan som tidigare legat i ett dike överdäckades och
exploaterades för byggnation av främst bostäder. Den överdäckade sträckan utgör en del
av Söderledstunneln. Fastigheterna ovanpå överdäckningen utgörs i huvudsak av
bostadsrätter. (SBK Planakt dp: 8043A)

8.2 Konstruktion
Söderledstunnelns konstruktion har vuxit fram organiskt från förhållanden som enligt
dagens krav och standarder inte skulle accepteras. Konstruktionens bärande
huvudsystem utgör ovanförliggande fastigheternas grundläggning vilket medför att
objektet är svårare att underhålla. Vidare har bärande huvudsystemet konstruerats med
betong av låg kvalité och är därmed mer mottaglig för skador jämfört med betong som
utnyttjas i konstruktioner som byggs idag. (Åhström, 2015 Intervju)

8.3 Aktörer
Söderledstunnelns överdäckning inkapslar en kommunal vägsträcka och därmed består
de primära aktörerna med förvaltningsansvar av Stockholms stad och ovanförliggande
bostadsrättsföreningar.

Aktörerna som studeras i fallstudien för Söderledstunneln; Stockholms stad som äger
vägen i tunneln och bostadsrättsföreningen Brf Saturnus 21 som utgörs av 76 lägenheter
på överdäckningen(Brf Saturnus 21, 2015).

!
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8.3.1 Ansvarsfördelning
Söderledstunnelns bärande huvudsystem ägs av bostadsrättsföreningarna där
Stockholms stad har servitutsrätt för vägtrafik i tunnlarna. I tomtsrättsavtalet fastställs
att slitage orsakat av bilism faller under Stockholms stads ansvar. I praktiken medför
detta att förvaltning utförs och bekostas av Stockholms stad trots att
bostadsrättsföreningarna formellt äger konstruktionen (Skillbäck, 2015 Intervju). I fall
där bostadsrättsföreningarna föranlett en skada, till exempel en läcka från
bostadsrättsföreningarnas garage, skulle bostadsrättsföreningarna stå för kostnaden
enligt Martin Skillbäck. Anita Widlund har agerat styrelseordförande för
bostadsrättsföreningen i fastighet Saturnus 21. Hon menar att en sådan situation inte
uppstått och hittills har inga frågor kopplat till överdäckningen dykt upp.
Bostadsrättsföreningen tycks heller inte vara medveten om ägarstrukturen och att de
formellt sett äger det bärande huvudsystemet (Widlund, 2015 Intervju).
8.3.2 Intressen
Stockholms Stad
Söderleden är en av stadens viktigaste och mest trafikerade trafikleder, följaktligen är
dess tillgänglighet av stor betydelse för stadens trafiksystem. Stockholms stad har
således ett stort intresse i att trafiken kan flyta på genom Söderledstunneln utan
störningar och avbrott. (Åhström, 2015 Intervju)

Bostadsrättsföreningar
Bostadsrättsföreningars intressen har präglats av en trend att prioritera privatekonomi
vilket medför en nedprioritering av underhåll som föranleder högre månadsavgifter.
Anita Widlund menar att bostadsrättsinnehavarna kan kategoriseras efter två grupper: en
som ägt bostadsrätten under en längre tid och införskaffat bostaden under tider av lägre
bostadspriser och den andra som nyligen införskaffat bostadsrätten under rådande högre
bostadspriser. Den förstnämnda har i flesta fall en fördelaktig privatekonomi med lägre
lån jämfört med den sistnämnda. Följaktligen tenderar den sistnämnda att motsätta sig
åtgärder som bidrar till högre månadsavgifter. (Widlund, 2015 Intervju)
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8.4 Underhåll
Historiskt har förebyggande underhåll av Söderledstunneln visats bristfälligt och
vägsalts negativa inverkan på betong har underskattats. En begränsad del av
Söderledstunneln impregnerades tidigt och har av denna anledning klarat sig väsentligt
bättre än andra oimpregnerade delar av Söderledstunnelns bärande huvudsystem.
(Skillbäck, 2015 Intervju)

Historiskt och även idag tillämpas okulärbesiktning och provtagning som
inspektionstyp. Idag har man även utökat underhåll med regelbunden tvätt och
impregnering (Åhström 2015 Intervju)(Jensen, 2015 Intervju). Med detta underhåll
beräknas konstruktionen uppnå en livslängd på ytterligare 80 år (StoAktuellt, no date).

8.5 Skador och Reinvesteringar
Redan 2001-2002 genomfördes undersökning av Söderledstunnelns bärande
huvudsystem och man upptäckte då omfattande skador i båda tunnelrören, i hela tunneln
inklusive halvan som utgörs av överdäckning. Skadorna utgjordes framförallt av
kloridinitierad armeringskorrosion och bedömdes som allvarliga på grund av rasrisk och
snabb spridning (Tom Ekman, 2015 Intervju). Upptäckten medförde ett behov av akuta
åtgärder för att inte behöva stänga ned tunneln. Eftersom Söderledstunneln enbart
uppnått en femtedel av sin tekniska livslängd krävdes åtgärder som inte minst var
omedelbara men också långsiktigt hållbara (Gatu- och Fastighetsnämnden, 2003).

Mot detta utförde man omfattande reinvesteringar av hela tunneln under åren 20072011. Arbetet genomfördes i etapper framförallt sommartid och nätter men också in på
sen hösten bland annat 5 månaders renovering 2011 fram till 28 november. Åtgärderna
medförde både avstängningar av enskilda filer och tunnelrör. Renovering genomfördes
genom följande åtgärder (Gatu- och Fastighetskontoret, no date):

!

!

beläggnings- schaktarbeten

!

vattenbilning av partier med höga salthalter
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!

nya väggar ställs intill gamla

!

mellanrummet mellan gamla och nya väggar gjuts igen med betong

Reinvesteringarna av Söderledstunneln medförde omfattande problem och störningar
för trafik (Gatu- och Fastighetskontoret, no date). Buller och vibrationer orsakat av
renoveringsarbetet upplevdes också som störande för bostadsrättsboende på markplan
(Anita Widlund, 2015 Intervju).

8.6 BaTMan
Söderledstunnelns överdäckning finns registrerad i BaTMan. Översiktlig inspektion har
genomförts och dokumenterats för åren 2011 (enbart för östra tunnelröret), 2012, 2013
samt 2014. 2010 genomfördes en huvudinspektion (BaTMan, no date d).
!

Följande skador upptäcktes på ett flertal delar i tunnlarna (BaTMan, no date d):

!

Spjälkning av armerad betong på väggar.

!

Läckage av tätskikt.

!

Dragsprickor av armerad betong på väggar.

Dokumenterade åtgärder på dessa inkluderar sprutbetong för spjälkning samt översyn
för läckage. Avsaknad av heltäckande dokumentation för Söderledstunneln i synnerhet
samt tunnlar/överdäckningar i allmänhet bekräftas av Michael Åhström.
!

!
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9. Analys
Analysen utgår från rapportens tre teoretiska hörnstenar; institutionella förhållanden,
underhållsstrategi samt TMS.

9.1 Institutionella Förhållanden
Det ligger i överdäckningens natur att organisationsstrukturen för konstruktionen är
komplex. Fler aktörer involveras som i sin tur har enskilda ägarintressen och vill att
överdäckningens organisationsstruktur anpassas därefter. Organisationsstrukturen som
upprättas när överdäckningen byggs förefaller bestå över tid. De lagar som finns att
tillämpa för att definiera ägarförhållanden vid tiden för byggnationen har således en
betydelse.

När studieobjekten byggdes saknades juridiska verktyget tredimensionell
fastighetsbildning. Lösningen blev i båda fallen att tillämpa konventionell
fastighetsbildning där tomträttsinnehavarna har rätt till en horisontellt avgränsad
markyta som är vertikalt avgränsad ned till jordens medelpunkt. Aktörerna med ansvar
för flödet under överdäckningen gavs tillgång till tunnlarna genom servitut. Med
rådande lagar och regelverk till grund slöts avtalen som avgör stora delar av
organisationsstrukturen för överdäckningen där förvaltningsansvar inkluderas. Hur
avtalen utformas beror till stor del på förutsättningar när överdäckningen planeras och
byggs samt vilka ägarintressen involverade aktörer vid den tiden bevakade.

Bostadsrättslagen 9 kap 5§ fastslår att ”bostadsrättsföreningens stadgar ska ange
grunderna för avsättning av medel för att säkerställa underhållet av föreningens hus”,
där överdäckningen kan tolkas som en del av föreningens hus. Medvetenheten hos Brf:s
medlemmar om föreningens ansvar för överdäckningen förefaller vara låg såväl som
kompetensen om hur överdäckningar ska förvaltas. Brf är en medlemsägd förening som
äger och förvaltar byggnaderna. Föreningen vill få tillgång till systemets tjänster
(markytan och dess tillhörande bostäder) till lägsta möjliga kostnad (tomträttsavgäld
och förvaltningskostnad). Dess ägarintressen definieras därför som brukarorienterande.
!
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Ökade bostadspriser har medfört en högre belåningsgrad för nya bostadsinnehavare.
Detta har i sin tur minskat viljan hos Brf-medlemmar att avsätta gemensamma medel för
underhåll.

Trafikverkets ägarintressen sträcker sig till den statligt ägda infrastrukturen. Mandat
saknas för att en statlig myndighet som ska planera och förvalta infrastruktur av
riksintresse tar på sig ansvar och därmed kostnader som är ämnade för lokala
stadsutvecklingsprojekt. Som statlig myndighet med tydligt mål att främja
samhällsekonomisk och social utveckling definieras Trafikverkets ägarintressen som
nationellt samhällsorienterande. Myndighetens ägarintresse i samband med en
överdäckning blir därför att bevaka flödet och förvalta nätverket på den statliga
infrastrukturen. Trafikverkets uppdrag att ansvara för ett tillförlitligt flöde blir
problematiskt då myndigheten inte ansvarar för bärande huvudsystemet. En bristande
förvaltning av överdäckningen kan påverka flödet och därmed är det i myndighetens
intresse att överdäckningens standard upprätthålls. Samtidigt ligger utökat
ansvarstagande för projekt med endast lokal samhällsnytta utanför aktörens
ägarintresse. Tillgängligheten i järnvägstunnlar, särskilt i fall med enstaka tunnelrör, är
också begränsad, tidsmässigt och utrymmesmässigt, vilket skapar en komplexitet i att
utföra underhåll. Trafiken i tunneln måste stoppas vilket ur ett samhällsekonomiskt
perspektiv är kostsamt för högtrafikerade sträckor. Följaktligen krävs resurser och
kompetens för att schemalägga och utföra ett sådant arbete med marginell påverkan på
flödet. I ett fall där en aktör utöver Trafikverket ansvarar för underhåll krävs omfattande
samordning mellan dessa aktörer för att planera in ett trafikstopp.

Stockholms stad har ett brett ansvarsområde där stadsbyggnad och infrastrukturhållare
av konstbyggnader utgör två av dessa områden. Stadens involvering i överdäckningen
beror till stor del på huruvida staden står som ägare av nätverket och ansvarig för flödet
under överdäckningen eller inte. Stadens ägarintressen definieras som lokalt
samhällsorienterande. För objekt där lokalt samhällsorienterande aktörer står som ägare
av nätverket förefaller denna aktör vara villig att ta ansvar för bärande huvudsystem. I
ett fall där denna aktör inte står som ägare av nätverket är den främst involverad under
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exploaterings- och byggnationsskedet. När konstruktionen står klar är inflytande och
ansvar i organisationsstrukturen marginell.

Nationella och lokala samhällsorienterande ägarintressen måste särskiljas för att man
ska kunna förstå aktörernas utgångspunkter. Trafikverkets nationella uppdrag gör det
problematiskt för myndigheten att ingå i en organisationsstruktur för överdäckningar
som medför utökat ansvar och kostnader som endast syftar till lokal stadsutveckling.
Lokalt samhällsorienterande ägarintressen har däremot mandat att ingå i en
organisationsstruktur som åtar sig lokal förvaltning av överdäckningar. Brf saknar
kompetensen och med sitt brukarorienterande ägarintresse även ett långsiktigt
förvaltarperspektiv för överdäckningen. På grund av bristfälliga juridiska verktyg vid
tiden då överdäckningen byggdes saknades ideala förutsättningar för att skapa en
gynnsam organisationsstruktur med aktörer av lämpliga ägarintressen. Dagens situation
är följaktligen en konsekvens av samspelet mellan de tre institutionella förhållanden ägarintressen, organisationsstruktur samt lagar och regelverk.

9.2 Underhållsstrategi
Att genomföra en överdäckning motiveras framförallt med att eliminera barriäreffekter
samt att skapa attraktiv mark för exploatering och bostadsbyggande. Följaktligen
överdäckas, i de flesta fall, urbana trafikleder så som Söderledstunneln och Södra
station. För överdäckningar av denna karaktär är flödestillförlitlighet centralt och bör
speglas i valet av underhållsstrategi.

Studieobjektens underhållsstrategi har varierat över tid och skiljer sig även beroende på
trafikslag. I fallet då överdäckningars flöde består av vägtrafik är behovet av
förebyggande underhåll högre då saltning av vägarna bidrar till högre kloridhalter och
avgaser till högre koldioxidnivåer. Båda dessa påskyndar nedbrytning av betong,
särskilt i äldre konstruktioner med betong av lägre kvalitet. Historiskt har vägsalts
inverkan på betong underskattats och förebyggande underhåll av bärande
huvudsystemet har varit bristfälligt. I fallet för Söderledstunneln har denna
underhållsstrategi (bestående primärt av avhjälpande underhåll) medfört kraftiga skador
!
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på det bärande huvudsystemet från kloridorienterad armeringskorrosion och resulterat i
en nedgradering av systemets säkerhet. Omedelbara reinvesteringar krävdes för att
återställa systemet till acceptabla standarder. Reinvesteringarna medförde begränsat
flöde under längre tid där vägfält och tunnelrör stängdes ned. Störningar från buller och
vibrationer upplevdes av boende under tiden som reinvesteringarna utfördes. Idag
tillämpas impregnering och tvättning som förebyggande underhåll för att uppnå
önskvärd livslängd i Söderledstunneln. Detta förebyggande underhåll sker
kalenderbaserat med jämna tidsintervall. Historiskt och även idag har
inspektionsprogram med okulärbesiktning och provtagning tillämpats för att kartera
tillståndet på överdäckningen.

För överdäckningar med flöde bestående av järnvägstrafik är förebyggande underhåll
inte lika kritiskt. Kloridhalter och koldioxidnivåer förfaller i flesta fall vara väsentligt
lägre än i motsvarande överdäckning med vägtrafik då dessa överdäckningar inte saltas
och högre koncentrationer av koldioxidutsläpp enbart förekommer i fall diesellok
trafikerar tunneln. Salt från ovanförliggande markytan kan dock tränga ner i
konstruktionen via läckage av fogar och/eller tätskikt. I ett sådant fall består underhåll
av åtgärder riktat mot tätskikt och fogar snarare än impregnering och tvättning som
tillämpas i motsvarande överdäckningar av vägtrafik vid höga kloridhalter. Läckage kan
också avhjälpas med hängrännor för att kontrollera läckans spridning till kritiska
komponenter så som eldriven utrustning och ledningar. Södra stations underhållsstrategi
består enbart av avhjälpande underhåll. Detta exemplifieras med en läcka som
uppkommit och avhjälpts med hängrännor på initiativ av Trafikverket. Historiskt och
även idag existerar inte något inspektionsprogram för Södra station och felsökning för
avhjälpande underhåll tycks endast förekomma för skador som har en direkt inverkan på
förmågan att bedriva järnvägstrafik som i fallet för läckan.

9.3 TMS
BaTMan är Sveriges databaserade TMS för konstbyggnader där överdäckningar ingår.
Arbetet med BaTMan har pågått sedan en tid tillbaka men är relativt nytt jämfört med
studieobjektens drifttid. Följaktligen har dokumentation i “realtid” enbart varit möjligt
på senare år och dokumentation av historisk förvaltning har behövts kompletteras i
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efterhand. Komplettering förutsätter att historisk dokumentation förekommit och på ett
sätt som kan integreras i BaTMan. I fallet för tunnlar/överdäckningar saknas
heltäckande dokumentation.

I dagsläget består BaTMan av en uppsättning manualer och instruktioner för förvaltare,
planering och teknisk feedback på underhåll samt grundläggande teknisk beskrivning.
Systemets utformning har anpassats efter broar vilket gör det svårt att tillämpa för
överdäckningar.

Båda studieobjekten finns registrerade i BaTMan. Historisk dokumentation av
inspektioner, skador och åtgärder för Söderledstunneln begränsas till åren 2011-2014.
För Södra station är dokumentationen obefintlig. Av de åtgärder som dokumenterats
tycks enbart avhjälpande åtgärder på registrerade skador förekomma, förebyggande
underhåll så som tvätt och impregnering saknas. Likaså är de reinvesteringar som
utfördes på Söderledstunneln inte dokumenterade.

Sammanfattningsvis saknas heltäckande dokumentation och information för
överdäckningar i BaTMan. I dagsläget förekommer begränsad teknisk feedback samt
planering av underhåll. Optimering av underhåll, ekonomiska analyser samt
kvalitetskontroll förekommer inte med BaTMan och befintligt dataunderlag är
otillräckligt för dessa ändamål.
!
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10.

Diskussion

Rapporten innefattar en kartläggning av rådande institutionella förhållanden,
underhållsstrategier samt TMS för två överdäckningar. I följande avsnitt diskuteras hur
dessa faktorer enskilt och i samverkan påverkar den långsiktiga förvaltningen av en
överdäckning. Lärdomar från rapporten kan eventuellt appliceras på andra
överdäckningar för att bättre förvalta dem över dess livscykel.

Institutionella förhållanden består av ägarintressen, organisationsstruktur, samt
lagar/regler. En överdäcknings förvaltning går att koppla till hur dessa delar fungerar
enskilt och påverkar varandra. Lagar och regler som gällde när studieobjekten byggdes
utformade tillsammans med involverade aktörers ägarintressen en organisationsstruktur
som fortfarande råder idag. I fallet Södra station överdäckades Trafikverkets järnväg.
Då myndigheten har ett nationellt samhällsorienterat ägarintresse låg lokala
stadsutvecklingsprojekt i Stockholm utanför aktörens intresseområde. Lösningen blev
därför att Trafikverket fick servitutsrätt att köra järnvägstrafik på sträckan utan åtagande
för underhåll av överdäckningens bärande huvudsystem. Överdäckningens markyta ägs
främst av bostadsrättsföreningar vilket betyder att dessa föreningar också står som
huvudsaklig ägare av överdäckningen över järnvägssträckan Södra station.

Bostadsrättsföreningar är en medlemsägd förening med brukarorienterande intressen.
Dess möjlighet att upprätta och finansiera en långsiktigt hållbar underhållsplan för
överdäckningar är begränsad. Detta speglas i underhållsstrategi samt TMS, där
underhåll av bärande huvudsystem är obefintligt och opererar med en avhjälpande
underhållsstrategi. På grund av att regelbundna inspektioner inte sker i dagsläget
kommer eventuella skador först belysas när de får faktisk konsekvens för en aktör och
äventyrar dess intressen. Sannolikheten för en eventuell skadeutveckling av denna
karaktär förefaller vara oklar. Vattenläckor liknande den som upptäckts på Södra station
utgör dock en risk. Läckage av tätskikt/fogar medför att vägsalt från ovanförliggande
markyta förs ned till tunneln vilket riskerar orsaka vittringar i betongtaket som kan leda
till rasrisk av betongbitar. I ett sådant scenario äventyras Trafikverkets uppgift att
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bedriva säker järnvägstrafik och kan medföra ett behov av akuta oplanerade
underhållsåtgärder. Det formella ansvaret ligger på bostadsrättsföreningarna som, i
teorin, bär kostnadsansvaret. En oplanerad åtgärd är väsentligt mer kostsam än en
planerad och som ur ett större perspektiv orsakar högre livscykelkostnader för
anläggningen. Akuta åtgärder i järnvägstunneln kan medföra ett behov av nedstängning
av järnvägstrafiken vilket betyder att en järnvägssträcka av riksintresse stryps. Södra
station har begränsad tillgänglighet, tidsmässigt- samt utrymmesmässigt (hög
trafikintensitet samt består av enstaka tunnelrör), vilket gör en nedstängning trolig vid
behov av åtgärder. Eventuell ersättning för inställda tåg kan utkrävas från den ansvariga
aktören. Ett mer komplicerat scenario är ifall reinvesteringar krävs. Det skulle sannolikt
innebära längre nedstängningar av järnvägstrafiken och stora kostnader. Sannolikheten
för reinvesteringar ökar vid uteblivet underhåll, som för fallet Södra station.

Ifall det bedöms att bostadsrättsföreningarna inte fullföljer sitt uppdrag att förvalta
överdäckningen riskerar den utsättas för stämningar och i det mest extrema scenariot för
tvångsförvaltning. Trafikverkets intressen är sårbara för en bristfällig förvaltning av
överdäckningen vilket gör att en tvist mellan bostadsrättsföreningarna och Trafikverket
inte går att utesluta. En sådan tvist skulle vara av lokalt samhällsintresse vilken kan
blanda in Stockholms stad i frågan.

Bostadsrättsföreningars primära uppdrag innefattar endast att tjäna
bostadsrättsinnehavarnas intressen där överdäckningen inte förefaller inkluderas i denna
intressesfär. Det låga intresset kan förklaras med en bristande kunskap bland dess
medlemmar om att bostadsrättsföreningen äger överdäckningen och vad detta innebär.
En annan förklaring kan vara trenden att bostadsrättsinnehavare väljer att prioritera
lägre avgifter till förmån för underhåll och allmänservice. En jakt på lägre kostnader
ligger i en brukarorienterande aktörs ägarintresse. Det kortsiktiga perspektivet hos
bostadsrättsföreningar kan vara ekonomiskt försvarbart för dess nuvarande medlemmar,
dock riskerar den totala livscykelkostnaden bli högre. Bristande förvaltning riskerar
även orsaka störningar av flödet i högre grad. En aktör med brukarorienterat
ägarintresse är således inte förenlig med hur en överdäckning bör förvaltas.
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Överdäckningar utgörs av en komplicerad organisationsstruktur där en aktör kan ta stor
skada på grund av att en annan aktör inte uppfyller sina åtaganden. En överdäckning
kräver en förvaltare med ett långsiktigt perspektiv, resurser och kompetens för att dess
standard ska upprätthållas. En förvaltare med samhällsorienterande ägarintressen är
därför att önska. En aktör med lokalt samhällsorienterande ägarintressen är bättre
lämpad som förvaltare än en aktör med nationellt orienterande ägarintressen då
överdäckningar är ett projekt som i huvudsak innefattar lokala intressen. Detta
exemplifieras med Söderledstunneln där frågor kring ansvarsfördelningen inte
uppkommit tack vare att Stockholms stad tagit ansvar för att förvalta överdäckningen
inklusive dess bärande huvudsystem. Även fast liknande institutionella förhållanden i
form av lagar och regelverk existerar för både Söderledstunneln och Södra station, samt
att bostadsrättsföreningarna i båda fall formellt äger bärande huvudsystemet, har
utformningen av organisationsstrukturen för Söderledstunneln varit mer gynnsam ur ett
förvaltningsperspektiv. Avgörande skillnaden tycks vara att ett en aktör med lokalt
samhällsorienterat ägarintresse är villig att ta på sig ett större åtagande i jämförelse med
en aktör med nationellt samhällsorienterat ägarintresse. För Söderledstunneln medför
detta att en aktör med ett långsiktigt perspektiv, resurser och kompetens förvaltar
överdäckningen.

Även fast institutionella förhållanden är gynnsamma har dock Söderledstunneln utsatts
för omfattande skador vilket krävt reinvesteringar. Dessa reinvesteringar har varit
kostsamma och medfört begränsat flöde och högre livscykelkostnader. Förklaringen
bakom detta är en underhållsstrategi som inte byggt på tillräckligt förebyggande
underhåll. Mot detta tillämpar Stockholms stad idag en underhållsstrategi som bygger
på förebyggande underhåll, i huvudsak i form av impregnering och tvättning. Tack vare
ett regelbundet förebyggande underhåll förväntas anläggningen vara brukbar i
ytterligare 80 år utan behov av reinvesteringar.

Trots att underhållsstrategin för Söderledstunneln utvecklats finns gott om utrymme för
förbättringar. Centralt i detta arbete är ett väl utvecklat TMS. Arbetet med BaTMan är i
!
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dagsläget långt från optimalt. Två tydliga brister är systemets dåliga anpassning till
överdäckningar samt en icke heltäckande historisk dokumentation av inspektioner,
skador och åtgärder. PIARC menar att ett väl utvecklat TMS är centralt för säker
förvaltning. På grund av överdäckningars komplicerade förhållande till tredje man är en
säker förvaltning av extra betydelse. Följaktligen blir arbetet med BaTMan särskilt
viktigt för dessa konstruktioner och bör prioriteras.

Beståndet av överdäckningar har succesivt ökat med åren och trenden förväntas fortgå
med rådande förtätningsplaner. Överdäckningar/tunnlar är en dyr investering med höga
fortlöpande kostnader och förvaltning utgör en stor del av dessa. Mot detta skapas
ytterligare incitament för att utveckla BaTMan och på så sätt effektiversera underhåll
för att hålla kostnader nere och vårda investeringen.

Befintlig dokumentationen i BaTMan för studieobjekten är otillräcklig för att kunna ge
en översiktlig och heltäckande bild av anläggningarnas status samt dess utveckling över
tid. Detta tycks vara generella fallet för de flesta överdäckningar/tunnlar i BaTMan och
beror delvis på en dålig anpassning i systemet till denna typ av konstbyggnader. Med ett
otillräckligt dataunderlag kan BaTMan inte ligga till grund för effektivisering av
underhåll. Dokumentation kan förekomma i andra system och arkiv, dock förefaller
BaTMan vara det enda gemensamma dokumentationssystemet.

Vid underhåll av en överdäckning riskerar många aktörer involveras. Utöver
entreprenader som anlitas kan flera av aktörerna som utgör överdäckningens
organisationsstruktur inneha förvaltningsansvar. Ett gemensamt dokumentationssystem
är då av stor vikt för att kunna tillhandahålla all data på samma plattform. Via en
gemensam plattform finns förutsättningarna för att få en heltäckande bild av
anläggningens status idag och historiskt. Samtliga aktörer kan bidra och med rätt
manualer/instruktioner arbetar förhoppningsvis dessa enligt en enhetlig standard. Med
detta på plats kan underhåll effektiviseras ytterligare genom optimering och ekonomiska
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analyser. Detta innefattar bland annat en korrekt dimensionering av förebyggande
underhåll.

Slutligen kan underhåll förbättras med en utveckling av inspektionsprogram till en
högre grad av automatisering. I Sverige och i fallet för studieobjekten tillämpas
okulärbesiktning som inspektionstyp. Med denna typ av inspektion riskerar skador gå
oupptäckta vilket utgör en säkerhetsrisk. En överdäcknings förhållande till tredje man
medför ett behov av ökad säkerhet vilket skapar incitament för uppdatering av dagens
inspektionsprogram. Automatiserad inspektion bidrar bland annat till snabbare
inspektioner, förhöjd objektivitet, ökad möjlighet till att observera förändringar samt
underlättad dokumentation. Snabbare inspektioner medför ett mer tillförlitligt flöde
vilket är att föredra särskilt för överdäckningar där störningar förefaller vara kostsamma
och tillgängligheten är begränsad- tidsmässigt samt utrymmesmässigt. Objektivitet,
ökad möjlighet till att observera förändringar samt underlättad dokumentation kan vara
en nyckel för en mer komplett och korrekt insamling av dataunderlag. Underlaget kan
nyttjas i BaTMan och för att effektivisera underhåll. Följaktligen uppnås långsiktig
hållbar förvaltning av överdäckningar.
!
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11.

Slutsatser/Reflektion

Fallstudien har studerat och analyserat studieobjekten med tre utgångspunkter;
institutionella förhållanden, underhållstrategi samt TMS. Samtliga parametrar bedöms
vara viktiga för att upprätthålla en långsiktigt hållbar förvaltning av överdäckningar. I
följande avsnitt redovisas de slutsatser som rapporten kommit fram till samt reflektioner
kring hur man förbättrar underhåll av överdäckningar allmänt och specifikt för
studieobjekten.

Institutionella förhållanden måste anpassas för att skapa en långsiktigt hållbar
förvaltning. I ett optimalt fall skapas en organisationsstruktur där aktörer med ett
fördelaktigt ägarintresse samt med tillräcklig kompetens och resurs ansvarar för
förvaltning. En aktör med ett lokalt samhällsorienterat ägarintresse är därför att föredra.
För att ansvaret ska läggas på denna aktör måste juridiska verktyg tillämpas som tydligt
definierar dess ägande och ansvar. Servitut och numera även tredimensionell
fastighetsbildning är juridiska verktyg som kan tillämpas för att reglera ägande- och
ansvarsfrågor. För överdäckningar lämpar sig tredimensionell fastighetsbildning bättre
då verksamheten i tunnlarna inhyser separat verksamhet under jord som inte kräver
utrymmen ovan jord. För att tillämpa tredimensionell fastighetsbildning ställs dock krav
på att särskilda förutsättningar ska råda. Punkt 3 i 3 ka. 1 a § i fastighetsbildningslagen
beskriver följande förutsättningar:

Det står klart att åtgärden:
!

Är motiverad med hänsyn till anläggningens konstruktion och användning,

!

Är ägnad att leda till en mera ändamålsenlig förvaltning av anläggningen eller
att trygga finansieringen eller uppförande av anläggningen,

Dessa förutsättningar råder i högsta grad för en överdäckning vilket borde underlätta
den juridiska processen att genomföra en tredimensionell fastighetsbildning.
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Således är bästa lösningen för Södra station att överdäckningen tillfaller en aktör med
lokalt samhällsorienterande ägarintressen med hjälp av tredimensionell
fastighetsbildning. Överdäckningen bör därför tillfalla Stockholms stad med bibehållen
servitutsrätt för Trafikverket. Skillnaden blir att Stockholms stad står som ägare av det
bärande huvudsystemet. Denna lösning skulle dock innebära ett stort åtagande av
Stockholms stad och i tidigare dialoger mellan de primära aktörerna har varken
Stockholms stad eller Trafikverket visat något intresse för ett utökat ansvar. En
tredimensionell fastighetsbildning där Stockholms stad tar över ägandet av bärande
huvudsystemet får således ses som en idealisk men orealistisk lösning.

Svårigheterna att få samtliga parter att gå med på en ombildning och därmed en
förändrad organisationsstruktur kan tvinga fram andra lösningar. Denna lösning bör
prioritera en underhållsstrategi som undviker omfattande skador och behov av oplanerat
underhåll och/eller reinvesteringar. Med befintlig organisationsstruktur är en lösning att
utöka kommunikationen mellan primära aktörerna - Trafikverket,
bostadsrättsföreningarna och Stockholms stad. Syftet med kommunikationen är
framförallt att skapa en medvetenhet hos bostadsrättsföreningarna kring dess ansvar och
eventuella konsekvenser ifall ansvaret inte fullföljs. Förhoppningen är då ett större
ansvarstagande från bostadsrättsföreningen och att regelbundet underhåll påbörjas med
syfte att förebygga allvarliga skador. En dialog kan också resultera i en större
medvetenhet och förståelse från Trafikverket och Stockholms stad. Detta kan möjligtvis
leda till att dessa aktörer tar på sig ett visst informellt ansvar för att hålla anläggningen
under uppsikt då båda har intresse av att dess standard upprätthålls. Målet är att undvika
oplanerat underhåll och/eller reinvesteringar som kan innebära höga livscykelkostnader,
tidskrävande juridiska processer samt begränsat flöde i tunneln. En dialog vore således
gynnsamt för samtliga involverade aktörer.

För att underhåll av överdäckningar ska ske på ett långsiktigt hållbart sätt är det av stor
vikt att upprätta en underhållsstrategi som baseras på en optimering över dess livslängd.
Ur ett kostnads- och tillgänglighetsperspektiv tycks en underhållsstrategi baserad på
förebyggande underhåll att föredra. I detta fall undviks oplanerat avhjälpande underhåll
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samt behov av reinvesteringar. Lärdomar från Söderledstunneln är att regelbunden
tvättning och impregnering är ett viktigt förebyggande underhåll för överdäckningar av
vägtrafikleder. För järnvägstunnlar utgör förebyggande underhåll snarare åtgärder för att
försäkra att tätskikt och fogar hålls täta. I vilken utsträckning förebyggande underhåll
ska tillämpas är en optimeringsfråga som skiljer sig från olika objekt. För att ytterligare
utveckla underhållsstrategier och anpassa förebyggande underhåll optimalt krävs
metoder för att effektivt samla data på en gemensam plattform och skapa en heltäckande
bild av anläggningarnas status idag och historiskt därmed möjliggöra analyser i
effektiviseringssyfte. Centralt i detta arbete är utveckling av BaTMan. Vidare kan
utveckling av inspektionsprogram med en högre grad av automatisering spela en viktig
roll.

Sammanfattningsvis bedöms följande fyra punkter centrala för att upprätthålla en
långsiktig hållbar förvaltning för överdäckningar:
!

Skapa en organisationsstruktur där en aktör med lokalt samhällsorienterande
ägarintressen står som förvaltningsansvarig för bärande huvudsystem

!

Etablera en dialog mellan aktörerna som ingår i överdäckningens
organisationsstruktur

!

Utarbeta en underhållsstrategi baserad på förebyggande underhåll

!

Utveckla BaTMan samt automatisera inspektionsprogram för att effektivisera
underhåll

!

!
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12.

Vidare Forskning

Överdäckningar medför komplicerade frågeställningar som sträcker sig över ett flertal
kunskapsfält och forskningsområden. Kunskapsbilden är idag bristfällig vilket skapar
ett behov för vidare forskning inom olika områden. Vi har i denna rapport studerat ett
avgränsat område som bör kompletteras för att skapa en mer fullständig kunskapsbild.
För att åstadkomma detta krävs ytterligare fördjupning inom förvaltningsområdet samt
forskning inom andra faser i överdäckningens livscykel. Några områden som är
intressanta att inbegripa i framtida forskning som berör överdäckningar är följande:
!

Moderna överdäckningar utrustas med ett stort antal installationer, med kortare
livslängd i jämförelse med bärande huvudsystem, som står för en stor del av
totala förvaltningskostnaderna. För att hålla nere en överdäckningens
livscykelkostnad finns ett behov av forskning på effektiv förvaltning av
installationer och andra beståndsdelar som inte behandlas i denna rapport.

!

En slutats i rapporten är att utveckling av BaTMan och inspektionsprogram
bedöms som centralt för att göra förvaltningen mer långsiktigt hållbar. Hur man
i praktiken utvecklar dessa för en framtida implementering utgör ett intressant
forskningsproblem.

!

Rapporten har avgränsats till aktörerna bostadsrättsföreningar, Trafikverket samt
Stockholms Stad. Förvaltningsfrågor berör i många fall även andra aktörer,
exempelvis entreprenader. En relevant utredning är att kartlägga och analysera
dessa aktörer och dess inverkan på överdäckningars förvaltning.

!

Fallstudien har påvisat att överdäckningars organisationsstruktur i många fall
utgörs av flera aktörer som ansvarar för olika beståndsdelar, exempelvis en för
bärande huvudsystem och en annan för flödet. Vidare forskning kan utreda hur
samarbete mellan de olika aktörerna bör utformas för att bidra till en gynnsam
förvaltning.

!
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