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Sammanfattning 

Stålindustrin arbetar med miljöfrågan eftersom 7 % av världens koldioxidutsläpp 

kommer från denna industrin. Ett alternativ för att minska miljöpåverkan är att 

introducera konstruktioner av höghållfasta stål då det ger möjlighet till slankare 

konstruktioner vilket innebär att mindre mängd material används. Vid användning 

av höghållfasta stål kan dock problem skapas i svetsade konstruktioner utsatta för 

utmattningslaster då kvalitetsskillnaden mellan svetsen och grundmaterialet kan leda 

till utmattningsbrott. Utmattningslast är dynamiska laster som kan förekomma vid 

belastning av exempelvis tågtrafik, biltrafik eller vind.  

Motståndsförmågan mot utmattning kan förbättras för en svets med hjälp av Post 

Weld Treatment (PWT) vilket är ett samlingsbegrepp för förbättringsmetoder som i 

dagsläget används som efterbehandling. Svetsen kan genom PWT-metoder antingen 

få en förbättrad geometri, ett förbättrat spänningstillstånd eller en kombination av de 

båda.  

I arbetet har en omfattande litteraturstudie, ett platsbesök samt intervjuer utgjort 

metoderna. Sammansättningen av metoder valdes för att få möjligheten att 

underbygga inhämtade fakta med information från personer med fördjupad kunskap 

inom det undersökta ämnet.  

Identifiering av vad som hindrar implementering av PWT i tillverkningsstadiet var 

det som låg till grund för undersökningen. Under arbetets gång visade det sig att det 

som i dagsläget hindrar implementering är att det inte går att kontrollera 

spänningskoncentrationer i svetsar vilket innebär att det inte går att kontrollera om 

arbetet är korrekt utfört. Däremot finns det kontroller för det geometriska utförandet 

och metoder som förbättrar svetsgeometrin kan därmed vara möjliga att 

implementera. Identifiering av andra metoder som går att tillämpa istället för PWT 

har även undersökts. 

En möjlighet för att få använda PWT är att uppfylla kraven i avsnittet särskild 

kravspecifikation som finns angivet i Krav Brobyggande vilket är Trafikverkets 

kravdokument vid upphandling. I andra regelverk, allmänna råd och föreskrifter 

som behandlats i denna undersökning uppmärksammas att avspänningsglödgning är 

den enda behandlingsmetoden som anges. För att kunna implementera PWT krävs 

därför en uppdatering och utökning av regelverken. 





 

 

Abstract 

Stålindustrin står för 7 % av världens koldioxidutsläpp. För att minska industrins 

miljöpåverkan är ett alternativ att introducera konstruktioner i höghållfasta stål 

eftersom det ger möjlighet till slankare konstruktioner och därmed mindre 

materialåtgång. Användning av höghållfasta stål i svetsade konstruktioner kan dock 

vara problematiskt då de utsätts för utmattningslaster vilket kan leda till oanade 

brott i konstruktionen. För att förbättra svetsade konstruktioner mot utmattning kan 

PWT tillämpas.  

I arbetet undersöktes möjligheterna till implementering av PWT i 

tillverkningsstadiet samt eventuella hinder till varför metoden inte används. För att 

bilda en uppfattning om möjligheten till alternativa metoder för att öka 

utmattningshållfastheten för en svets har gällande myndighetskrav samt normer för 

utförande av vanliga svetsar undersökts. Genom intervjuer har åsikter från olika 

aktörer inhämtats för att besvara frågeställningarna. 

Efter genomförd undersökning konstaterades att den bristande förmågan att 

kontrollera spänningar i en svets är en bidragande faktor till varför PWT i dagsläget 

inte används i tillverkningsstadiet inom byggbranschen. Intervjun med Trafikverket 

resulterade i alternativet att ta fram en särskild kravspecifikation enligt Krav 

Brobyggande, som vid godkännande skapar möjlighet för implementering av PWT. 

Krav Brobyggande är Trafikverkets dokument men krav och råd för brobyggande i 

Sverige.  

 

Nyckelord: Utmattning, utmattningshållfasthet, svets, Post Weld Treatment, 

regelverk.





 

 

Abstract 

The steel industry stands for 7 % of the worlds emission of carbon dioxide. An 

alternative to reduce the environmental impact of the industry is to introduce 

structures of high strength steel since it provides opportunity for slimmer structures 

and thereby less material consumption. However, the use of high strength steel in 

welded structures can be problematic when exposed to fatigue loads, which can lead 

to unsuspected breaks in the structure. To improve welded structures against fatigue 

PWT can be implemented.  

The possibilities for implementation of PWT during manufacturing and possible 

obstacles as to why it should not be used was investigated in this thesis. To form a 

perception for the possibilities of alternative welding methods to increase fatigue 

strength the existing regulations and norms of execution for as welded conditions 

was examined. Opinions from different participants in the construction process were 

interviewed to answer the questions at issue.  

The lacking ability to verify stress in a weld was concluded to be a contributing 

factor as to why PWT is not currently used during the manufacturing process in the 

construction industry. The interview with Trafikverket resulted in the alternative to 

create a specific requirement specification according to demands in Krav 

Brobyggande. Approval of the specific requirement specification could lead to 

possibility to implement PWT in the construction industry. Krav Brobyggande is 

Trafikverkets document with demands and advice for bridge construction in 

Sweden. 

 

Key words: Fatigue, fatigue strength, weld, Post Weld Treatment, acquis. 
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1 Introduktion 

I dagens samhälle där miljöfrågan spelar en central roll är det viktigt att belysa att 

det finns en miljöpåverkan från stålindustrin. Det arbetas intensivt med miljöfrågan 

då 7 % av världens koldioxidutsläpp kommer ifrån denna industri (Lundberg 2017). 

Produktionsprocessen med användning av kolbaserade reduktionsmedel i masugnar 

är den del i processen som bidrar mest till utsläpp (Widman 2001). Eftersom järn, 

vilket är grundmaterialet vid tillverkning av stål, inte förekommer som en ren metall 

i jordskorpan utan som oxider bundna till exempelvis kisel och andra grundämnen 

måste järnet hettas upp i industriella processer. Under upphettningen avlägsnas syret 

och andra orenheter från järnet då det reagerar med de kolbaserade 

reduktionsmedlen som tillsätts. Processen genererar järn som förädlas vidare till 

olika stålprodukter medan reaktionen mellan syret och reduktionsmedlen bildar 

koldioxid (Morfeldt 2018; Widman 2001). I ny forskning undersöks dock 

möjligheten att använda vätgas som reduktionsmaterial, istället för kol, vilket skulle 

innebära att biprodukten blir vatten istället för koldioxid (Lundberg 2017).  

Ett annat sätt för stålindustrin att minska utsläppen är genom tvärsnittsoptimering 

vilket är möjligt med utvecklingen av höghållfasta stål (Björk, Samuelsson & 

Marquis 2008). Ett exempel på en optimerad byggnadskonstruktion är 

takkonstruktionen i Friends Arena i Solna där höghållfasta stål användes istället för 

traditionellt konstruktionsstål. Denna optimering medförde att 900 ton koldioxid 

sparades (Pers 2015) vilket motsvarar utsläppen från 450 flygresor tur och retur 

mellan Stockholm och Monaco för en person (Lindesvärd 2018).   

Övergången till höghållfasta stål kan leda till problem i svetsade 

byggnadskonstruktioner eftersom svetsen ofta har en lägre stålkvalité än 

grundmaterialet (Barsoum, Stenberg & Lindgren 2018). Problemen yttrar sig 

framförallt i konstruktioner som är utsatta för utmattningslaster då det kan uppstå 

sprickor i svetsarna som kan leda till utmattningsbrott. Utmattningslast är 

dynamiska laster som kan förekomma vid belastning av t.ex. tågtrafik, biltrafik eller 

vind.  

1.1 Bakgrund och problembeskrivning 
Världens totala mängd stål kan vara problematisk att värdera men en uppskattning 

har gjorts som resulterade i att det finns mer än 10 miljarder ton (Widman 2001). 

Stål används i många olika branscher och är idag ett av de mest använda materialen 

i samhället där byggsektorn står för 22,5% av Europas stålanvändning. Stål som 

används i byggnadssektorn kan delas upp i olika kategorier, exempelvis traditionellt 

konstruktionsstål, höghållfasta stål etc. Konstruktionsstål är den typ av stål som 

används mest och har utmärkande egenskaper i form av seghet, hållfasthet och 

svetsbarhet. Utvecklingen inom stålindustrin går dock mot användning av 

höghållfasta stål då konstruktioner kan bli lättare och slankare (Björk, Samuelsson 

& Marquis 2008).  

Sammanfogningsmetoder som används i stålkonstruktioner är exempelvis nitning, 

skruvförband och svetsning (Widman 2001). Användning av nitning och 
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skruvförband är inte lika kostnadseffektiva som svetsar och är svåra att tillämpa vid 

godtyckliga tvärsnitt (Pedersen 2018). Sammanfogning med nitförband och 

skruvförband är dock inte begränsande för utmattning i samma utsträckning som 

svetsar eftersom de inte ger några strukturförändringar i grundmaterialet. 

För att förbättra svetsars hållfasthet med avseende på utmattning kan Post Weld 

Treatment (PWT) tillämpas genom att förbättra geometrin samt reducera 

spänningskoncentrationer i svetsen (Pedersen 2018). PWT är ett samlingsbegrepp 

för olika förbättringsmetoder som i dagsläget inte används för nytillverkade 

byggnadskonstruktioner. Det är ett tillvägagångssätt som kan öka svetsars 

bärförmåga mot utmattning vilket i sin tur ger möjlighet för miljövinster till följd av 

ytterligare tvärsnittsoptimering.  

Ett alternativ för att förbättra svetsars motståndsförmåga med avseende på 

utmattning är att ställa krav på vanliga svetsar i tillverkningsstadiet (Björk, 

Samuelsson & Marquis 2008). Om mer omfattande krav ställs på utförandet av 

vanliga svetsar kan detta medföra ekonomiska fördelar då PWT, som är en 

förhållandevis dyr metod, i vissa fall kan undvikas (Barsoum, Stenberg & Lindgren 

2018). 

1.2 Syfte och mål 
Syftet med detta arbete är att identifiera vilka myndighetskrav och normer som finns 

för utförande av svetsar samt se hur kraven följs upp. Studien ska även omfatta 

möjligheter för användning av PWT i tillverkningsstadiet och eventuella hinder till 

varför PWT inte används ska undersökas. 

Målen är att 

• redovisa hur krav och normer för svetsar tillämpas i tillverkningsstadiet  

• ta fram förslag på kriterier som ska vara uppfyllda för att PWT ska kunna 

användas vid tillverkning av stålkonstruktioner.  

1.3 Avgränsningar 
En beskrivning av utmattningsfenomenet samt hur det hänger ihop med 

efterbehandling- och förbättringsmetoder har behandlats med analyser utifrån 

litteraturstudier, platsbesök och intervjuer.  

Utmattning kan förekomma i flera olika material men i detta arbete har endast 

utmattning i stål undersökts.  

Olika PWT-metoder har studerats för att få en uppfattning om hur efterbehandling 

kan öka livslängden på en svets. Alla metoder har inte att studerats utan bara några 

få metoder inom varje tillvägagångssätt. 

Det finns även ekonomiska aspekter angående behandlingsmetoder av svetsar men 

någon fördjupning inom dessa aspekter har inte att behandlats.   
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2 Teoretiska utgångspunkter 

I detta kapitel redovisas de teoretiska utgångspunkter som ligger till grund för 

undersökningen som genomförs i detta arbete.  

2.1 Svetsar 
Svetsning är en sammanfogningsmetod där fogytorna värms upp till sin smältpunkt, 

tillsatsmaterial tillsätts eventuellt och fogytorna sammanfogas (Mattson 1999). Efter 

uppvärmning kyls grundmaterialet hastigt på grund av materialets höga 

värmeledningsförmåga, vilket gör att materialet stelnar och en fast förbindelse 

skapas. Svetsning kan användas som sammanfogning för olika material men 

framförallt används det på metalliska material (Nationalencyklopedin u.å.e). Svetsar 

kan vara utformade på olika sätt. De två vanligaste svetsarna är kälsvets och 

stumsvets och visas i figur 1. Kälsvets används vid sammanfogning av två 

arbetsstycken placerade vinkelrätt mot varandra och stumsvets används vid 

sammanfogning av två parallella arbetsstycken orienterade i samma plan. Svetsar 

har så väl en svetsrot som en svets tå (även kallad fattningskant) vilket är svetsars 

mest kritiska område med avseende på utmattning (Pedersen 2018).  

 
a) b) 

Figur 1: a) Kälsvets, och b) Stumsvets. 

Vid svetsning av konstruktionsstål kan flera olika zoner urskiljas i området runt den 

färdiga svetsen (Nöbauer 2015; Leijon 2014). De olika zonerna har haft olika 

maxtemperaturer vid svetsningen och zonernas utbredning bestäms av tillförd 

sträckenergi vilket är den energi som tillförs per svetslängd under 

svetsningsprocessen. Beroende på vilken svetsmetod som används tillförs olika 

mängd sträckenergi per svetsförband. Metoden som påverkar grundmaterialet runt 

svetsen mest och tillför störst mängd sträckenergi är lasersvetsning (Leijon 2014). 

Området runt svetsen som påverkas av sträckenergin kallas HAZ (Heat Affected 

Zone), se figur 2. 
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Figur 2: HAZ, den svetspåverkade zonen. 

Längst ut från svetsen i HAZ ligger ett område med en delvis påverkad 

mikrostruktur som kallas strukturförändringszonen (Mattson 1999; Bergquist 2017), 

se figur 2. Denna zon kommer inte upp i tillräckligt hög temperatur för att genomgå 

fasomvandling och korntillväxt eftersom materialet har förhöjd temperatur under för 

kort tid. Däremot har denna zon en stor betydelse för mer hållfasta stål då stålets 

struktur förändras och blir mjukare.   

Innanför strukturförändringszonen ligger omvandlingszonen som exponeras för 

högre temperaturer (Bergquist 2017), se figur 2. Materialet i området kommer upp i 

så höga temperaturer (över 911°C) att korntillväxt sker vilket medför att strukturen 

förändras från ferrit till austenit under en kort period. När temperaturen sedan avtar 

återgår strukturen till ferrit vilket leder till att det återigen bildas nya korn och 

materialet blir därmed finkornigt. Ferritstrukturen är kubiskt formad med en 

järnatom i varje hörn samt en atom som sitter centrerad i kubens centrum, se figur 

3a. Vid temperaturer under 911°C har strukturen rent järn. Austenitstrukturen är 

kubiskt formad med struktur liknande ferrit, med en järnatom i varje hörn, där 

skillnaden är en atom centrerad på varje yttre yta av kuben istället för en i kubens 

kärna, se figur 3b. Vid temperaturer mellan 911°C – 1396°C har den austenitiska 

strukturen rent järn (Bergquist 2017).  

 
 

a) b) 

Figur 3: Kornstruktur för a) ferritstruktur, och b) austenitstruktur. 
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I omvandlingszonen finns risken för martensitbildning om materialet svalnar för 

snabbt efter svetsning (Bergquist 2017). Vid bildningen får materialet hög 

hållfasthet i kombination med sprödhet då kolet i stålet inte hinner göra en 

förflyttning från ferrit- till austenitstruktur. 

Invid smältgränsen ligger den överhettade zonen där det finns större risk för 

martensitbildning då denna zon har grövre korn (Mattson 1999; Bergquist 2017). 

Anledningen till att kornen blir grövre i denna zon är att atomerna i kornen förflyttas 

från ett korn till ett annat vid högre temperaturer. Trots att materialet i denna zon har 

hög hållfasthet är det oftast denna del av HAZ som är mest kritisk då den även är 

spröd.   

2.1.1 Svetsprocessen  

En mängd olika svetsmetoder har genom åren utvecklats. De kan delas in i tre 

huvudkategorier enligt följande (Nationalencyklopedin u.å.e):  

1. Elsvetsning där värmen alstras genom elektrisk ström.  

2. Gassvetsning där värme alstras genom förbränning. 

3. Laserstrålning samt elektronstrålning där värme alstras genom strålning.  

Inom kategorin elsvetsning finns det olika metoder, exempelvis motståndssvetsning 

och bågsvetsning. Motståndssvetsning innebär att värme tillförs under högt tryck 

med två strömledande kontaktelektroder som är placerade på vardera sidan av fogen 

och tillför motståndsvärme (Weman 1999). När elektroderna placerats passerar en 

ström genom elektroderna och metalldelarna varvid metallen smälter i 

kontaktpunkterna (Nationalencyklopedin u.å.e).  

Bågsvetsning är ett samlingsnamn för svetsmetoder där värmekällan är en elektrisk 

ljusbåge (Henriksson & Hällman 1999). Mellan arbetsstycket och en metallelektrod 

tänds ljusbågen där energin från ljusbågen får arbetsstycket att smälta. I vissa 

bågsvetsmetoder används en smältande elektrod där tillsatsmedel tillförs med 

elektroden medan i andra metoder används en elektrod som inte smälter och 

tillsatsmedel tillförs utifrån. 

MIG- och MAG-svetsning är två metoder som tillhör elsvetsningsmetodernas 

underkategori gasmetallbågsvetsning (Weman 2016). Vid svetsning används en 

ljusbåge som smälter elektroden som matas fram automatiskt skyddad av en 

skyddsgas, vilket gör att metoden blir halvautomatisk då endast svetsrörelsen 

genomförs manuellt, se figur 4. Skillnaden mellan MIG- och MAG-svetsning är att 

vid användning av MAG-svetsning (Metal Active Gas) används en skyddsgas som 

reagerar med smältan. Skyddsgasen är vanligtvis ren koldioxid eller en blandning av 

argon och koldioxid. Vid användning av MIG-svetsning (Metal Insert Gas) används 

också skyddsgas men i detta fall en ädelgas som till exempel kan vara argon 

(Weman 2016). 
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Figur 4: Illustration av MIG/MAG-svetsning där ljusbågen smälter elektroden och skyddas av en gas. 

Vid gassvetsning används brännbar gas som består av en blandning mellan 

acetylengas och syrgas (Henriksson & Hällman 1999). Vid brännarens munstycke 

antänds gasen och bildar en låga som används för att smälta grundmaterialet. 

Lågans yttre reducerande zoner skyddar arbetsstycket från luftens syre då det kan ha 

negativ inverkan på svetsen. Med en tråd tillsätts material som smälts samman med 

grundmaterialet. Tillsatsmaterialet används främst för att tillföra legeringsämnen för 

att förhindra sprickbildning i samband med svetsens stelnande.  

Metoden lasersvetsning är en relativt nyutvecklad svetsmetod där grundmaterialet 

smälts med en laserstråle som fokuseras genom en lins eller en spegel mot en punkt 

med storlek på några tiondels millimeter (Svetskommissionen 2014; Weman 2016). 

Metoden medför en koncentrerad uppvärmning. Det positiva med denna metod är 

att laserstrålen kan transporteras långa sträckor i luft utan att förlora energi vilket 

innebär att laserverktygets utstrålningspunkt inte behöver placeras i 

grundmaterialets omedelbara närhet. Ytterligare en fördel med lasersvetsning är att 

strålens inriktning kan preciseras. Denna metod är mest förekommande vid 

svetsning av enheter som ska användas vid konstruktioner med fina toleranskrav, till 

exempel flygplansmotorer. Ekevid1 menar att de fina toleranskraven inte 

förekommer i samma utsträckning i byggbranschen och därför används metoden 

vanligtvis inte.  

Elektronstrålesvetsning utförs genom elektromagnetiska linser som används för att 

fokusera en elektronstråle vilket gör att hastigheten på strålen ökar till halva 

ljushastigheten (Svetskommissionen 2019). Detta får materialet som skall 

                                                      

1 Torbjörn Ekevid, professor i Byggteknik vid Linnéuniversitetet, handledningsmöte den 26 

april 2019. 
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sammanfogas att smälta. Metoden används i vakuum för att inte stålets elektroner 

skall bromsas av luftens molekyler. Att använda en vakuumkammare ger bästa 

möjliga resultat men är en metod som är komplicerad att använda då det medför 

svårigheter vid byte av arbetsobjekt. 

2.1.2 Sprickbildning i samband med svetsning 

De vanligaste sprickdefekterna som förekommer i samband med svetsning är 

varmsprickor, skiktbristningar och kallsprickor (Mattson 1999; Leijon 2014). 

Varmsprickor uppkommer oftast utmed svetsens mittlinje men kan även vara något 

förskjutna åt sidan om kylningen är ojämn. Vanligtvis går sprickan upp till 

svetsgodsets yta men kan även stanna strax därunder så att sprickan blir svår att 

upptäcka beroende på vilken detekteringsmetod som används. Sprickorna bildas vid 

ca 1200 °C genom segregering av legeringsämnen/föroreningar under 

stelningsförloppet. Ansamlingen gör att svetsen inte blir homogen vilket i sin tur 

försämrar hållfastheten. Ämnena samlas som en tunn hinna i svetsens centrumpunkt 

då det är där materialet stelnar sist, se figur 5a. Då dragspänningar utvecklas under 

svalningsförloppet bildas en spricka i svetsens centrumpunkt, se figur 5. 

Varmsprickor kan även uppstå i den överhettade zonen längs med svetsen i 

korngränserna (Mattson 1999). Stor värmetillförsel medför bredare HAZ och 

känsligheten för sprickor ökar.  

 
 

a) b) 

Figur 5: Varmspricka i a) genomskärning av en stumsvets, och b) ovanifrån. 

Skiktbristningar uppstår när materialet belastas i drag vinkelrätt mot plåtytan och 

förekommer oftast i kälsvetsförband (Mattson 1999; Leijon 2014). Bristningarna har 

ett trappstegsliknande utseende, se figur 6. Sprickorna uppstår på grund av att 

avlånga oxid- eller sulfidinneslutningar bryts sönder under belastning. 

Skiktbristningar uppstår under tillverkningsprocessen och ytterst sällan under drift 

men kan även uppstå vid en stöt eller under återkommande belastningar (Mattson 

1999). Risken för skiktbristningar beror på dragspänningar i svetsen. Höghållfasta 

stål har större risk för skiktbristningar då stålet innehåller större mängder mangan 

och svavel vilket gör stålet känsligare mot denna sorts sprickbildning.  
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Figur 6: Skiktbristningar i kälsvets. 

Kallsprickor (kallas även hydrogensprickor) upptäcks vanligtvis i HAZ men kan 

även upptäckas i svetsgodset (Mattson 1999; Leijon 2014). Sprickorna löper oftast 

parallellt med och intill smältgränsen i HAZ. Defekterna bildas vid ca 200 °C och 

uppstår ibland en lång tid efter svetsning. Orsaken till att sprickorna uppkommer är 

ett samspel mellan materialets väteinnehåll, hårda strukturbildningar, spänningar 

och martensit. Sprickdjupet kan variera mellan någon millimeter till helt 

genomgående svetsgodset (Mattson 1999). Denna typ av sprickbildning är farlig 

eftersom sprickorna inte alltid når materialytan och blir därmed inte synliga.  

Krympsprickor är en annan typ av hydrogensprickor där sprickor bildas tvärs 

svetsen. Sprickdjupet är ofta lika med svetsrågens höjd och spricklängden kan vara 

lika med svetsens längd. Sprickan kan även fortsätta ut i grundmaterialet. Svetsråge 

är den del av svetsen som sticker upp ovanför grundmaterialets yta. 

2.1.3 Geometriska defekter hos svetsar 

Vid svetsning sker fasövergång mellan fast och flytande fas samtidigt som 

värmetillförseln är ojämn över svetsen. Detta ger upphov till termiska spänningar, i 

form av dragspänningar och tryckspänningar, som kan leda till deformationer på 

grund av att materialet expanderar vid uppvärmning och krymper vid nedkylning 

(Mattson 1999). När materialet kyls ner kan plastiska deformationer uppstå och 

därmed orsaka restspänningar i materialet som svalnar sist (Bergdahl 2004). 

Restspänningar är spänningar som finns kvar i och omkring svetsen efter svetsning. 

Det uppstår även metallurgiska restspänningar vid uppvärmning och nedkylning då 

materialstrukturen och materialegenskaperna förändras. Spänningar som uppstår i 

svetsen under tillverkningsprocessen påverkar svetsens utmattningshållfasthet 

generellt sett till det sämre. Spänningarna kan uppkomma vinkelrätt mot svetsens 

längdriktning (längs y-axeln) eller parallellt med svetsens längdriktning (längs z-

axeln) där plus indikerar dragspänningar och minus indikerar tryckspänningar vilket 

illustreras i figur 7.  
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a) b) 

Figur 7: a) Svetsegenspänningar kring y-axeln, och b) svetsegenspänningar kring z-axeln. 

En defekt som kan uppstå vid svetsning är bindfel vilket innebär att svetsens tå inte 

smälts samman med grundmaterialet för att bindas fast vilket kan ge upphov till 

brott under utmattningslast (Bergdahl 2004). Bindfel kan vara svåra att upptäcka 

genom oförstörande provning (OFP) eftersom de i regel är väldigt små. En annan 

typ av defekt som kan uppstå vid svetsning är smältdike, vilket innebär att en grop 

bildats vid svetsens övergång till grundmaterialet. Defekten utgör skarpa 

anvisningar som kan leda till sprickbildning i denna punkt (Li 2013; Jármai, Pahlke 

& Farkas 2014). 

2.1.4 Kontroller av svetsar 

För att säkerställa att en svets är korrekt utförd och uppfyller de krav som ställs 

genomförs kontroller berättar Nilsson2. Kontroller utförs av tillverkaren i form av 

visuella genomgångar, där geometrikrav kan mätas och övergång mellan svets och 

grundmaterial kontrolleras, men även av tredje part i form av oförstörande provning 

(OFP). De mest använda oförstörande provningsmetoderna är radiografisk provning 

och ultraljudsprovning.  

Radiografisk provning används för att påvisa att inga diskontinuiteter såsom 

inneslutningar, sprickor och porer finns inuti materialet (Jernkontoret 2007). 

Radioaktiv strålning används vid provningen för att genomtränga provobjektet och 

träffa en fotografisk film. När denna film, som är placerad bakom objektet, reagerar 

med den radioaktiva strålningen bildas svarta konturer av defekterna. Filmen 

framkallas, fixeras och granskas sedan med en betraktningsapparat. Fel användning 

av denna metod kan leda till allvarliga skador för människors hälsa eftersom 

röntgen- eller gammastrålning används. Därför finns en skyldighet att som 

användare vidta nödvändiga åtgärder för att skydda människor från att utsättas för 

strålning. Provningen måste utföras i speciella lokaler eller inom avspärrade 

områden (Jernkontoret 2007). 

Vid ultraljudsprovning används signaler (ultrasljudsfrekvenser) för att upptäcka 

defekter i materialet (Jernkontoret 2007). Det fungerar genom att partiklar i ett 

medium, till exempel vätska eller gas, påverkas av yttre krafter och tvingas lämna 

sitt jämnviktsläge. Detta skapar rörelse mellan partiklarna i materialet då 

                                                      

2 Anders Nilsson, Kvalitetsansvarig AB Bröderna Jansson, intervju 23 april 2019.   
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intilliggande partiklar strävar mot ett jämnviktsläge. Rörelserna ger upphov till en 

våg och med hjälp av en sökare kan vågrörelsen läsas av på en bildskärm där höjden 

på amplituden indikerar storleken på defekten. Ultraljudsprovning kräver att 

operatören är skicklig och erfaren.  

2.2 Utmattningsfenomenet  
Utmattningspåverkan i material har länge varit ett problem (Ribeiro, Correia, Silvia 

& de Jesus 2011). De första brotten som anses härstamma från 

utmattningsbelastning förekom i master och segel på båtar som användes för långa 

distanser till havs. Under den industriella evolutionen blev utmattning ett större 

problem och intresset för att undersöka detta fenomen blev därför mer vanligt och 

viktigt. När stål började användas i broar och tågrälser ökade antalet olyckor på 

grund av utmattning. Forskning kring utmattning inleddes på allvar efter en 

tågolycka i Versailles 1842 där 60 personer omkom. Samma år upptäcktes att det är 

spänningskoncentrationerna i de mekaniska komponenterna som gör att 

konstruktionerna går till brott (Ribeiro et al. 2011). 

Agust Wöhler, som var en tysk ingenjör och forskare, kom fram till att om 

spänningen bevaras under en viss gräns tycktes komponenterna ha oändlig 

utmattningslivslängd (Ribeiro et al. 2011). Han uppmärksammade också att 

ojämnheter såsom hack och hål i materialet reducerade utmattningslivsländen 

drastiskt. Wöhlers efterträdare Spangenberg använde sedan forskningen till att ta 

fram relationer, kallad SN-kurvor eller Wöhler-diagram, som visar förhållandet 

mellan utmattningsspänning och livslängd i cykler.  

Utmattning är ett fenomen som uppstår vid dynamisk belastning vilket innebär att 

belastningen upprepas i ett stort antal spänningscykler (Norlin u.å.a; Norlin u.å.b). 

Spänningscyklerna kan vara antingen konstanta eller varierande. Det är däremot 

ytterst ovanligt att spänningscyklerna är konstanta under en konstruktions livslängd. 

När konstruktionen belastas av t.ex. tågtrafik, biltrafik eller vind genereras många 

olika spänningscykler av olika storlek. Den last som gör att en utmattningsbelastad 

konstruktion går till brott kan vara betydligt mindre än den dimensionerande 

brottlasten. För en svetsad konstruktion är utmattningslast en av de farligaste 

lasttyper konstruktionen kan utsättas för (Norlin u.å.a; Norlin u.å.b). 

Utmattningsfenomenet kan delas in beroende på vilken typ av belastning materialet 

utsätts för exempelvis mekanisk-, termomekanisk-, korrosions- samt 

kontaktutmattning. Det kan även bli utmattningsbelastning i materialet om små 

rörelser mellan två komponenter uppkommer. Denna utmattningsbelastning kallas 

fretting och sker ofta i samband med korrosion (Nationalencyklopedin u.å.f).  

I regelverk och handböcker uttrycks utmattningshållfastheten med SN-kurvor där 

förbandsklasser definieras med linjer. Förbandsklasserna är beroende av vilken typ 

av svets som är aktuell. Förbandsklassen betecknas med FAT som står för den 

karakteristiska utmattningshållfastheten. FAT-värdet representerar den 

spänningsräckvidd, angivet i megapascal (MPa), som förbandet förväntas tåla under 

2 miljoner cykler. Förbandet har en fem procent risk för brott efter detta antal 

cykler. Ett exempel kan vara att ett förband har förbandsklass FAT 90 vilket innebär 
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att förbandet förväntas klara av 90 MPa under 2 miljoner cykler (Marquis, Mikkola, 

Yildirim & Barsoum 2013).   

2.2.1 Sprickinitiering och spricktillväxt 

Utmattningsförloppet sker i två steg; sprickinitiering och spricktillväxt (Pedersen 

2018; Norlin u.å.a). Sprickinitierings-/sprickbildningsprocessen med avseende på 

utmattning sker där belastningen är som störst samt då spänningsnivån är naturligt 

förhöjd, det vill säga i ett område med spänningskoncentrationer. Områden där 

spänningsnivån är förhöjd och där deformationer uppstår är typiskt hålkanter, 

sektionsförändringar, skåror, spår eller i svetsars smältgräns. Vid observationer av 

sprickbildningen uppkommer mikrosprickor oftast i materialets ytskikt och tillväxer 

sedan in i materialet. 

Deformationer i materialet kan antingen vara elastiska eller plastiska (Mattson 

1999). Materialet beter sig elastiskt under sträckgränsen och övergår till att 

plasticeras ovanför.  

2.2.1.1 Elastiskt utmattningsbrott 

High Cykle Fatigue, HCF, är den mest dominerande spänningsutmattningen och 

gränsen för HCF betraktas ligga mellan 104–107 (Norlin u.å.a; Kazymyrovych 

2010). Ekevid3 menar att antalet spänningscykler normalt ligger runt 106 cykler. 

HCF är ett utmattningsbrott som uppkommer vid elastisk töjning och således vid 

relativt låga nominella spänningsnivåer. Elastisk deformation karakteriseras av att 

materialet efter avlastning återtar sin ursprungliga form och dimension (Mattson 

1999). Materialet uppträder elastisk upp till sträckgränsen. Elastisk deformation 

beror på materialets regelbundna strukturuppbyggnad. I formbara material uppstår 

mikrosprickor då dragspänningar i materialet skapar glidning, vilket generellt sett 

sker i ett plan med maximal skjuvspänning (45°) (Pedersen 2018). När glidning 

skett kan inte materialet återställas helt vid avlastning då ett oxidskikt uppstår på 

materialet under ytskiktet vilket leder till att ytskiktet deformeras. Vid nästa 

spänningscykel inträffar glidningen precis intill deformationen från föregående 

cykel och skapar ett nytt glidplan (Pedersen 2018), se figur 8. När detta skett 

tillräckligt många gånger bildas en mikroskopisk spricka som kommer att bli större 

och större vid varje cykel.  

                                                      

3 Torbjörn Ekevid, professor i Byggteknik vid Linnéuniversitetet, handledningsmöte den 15 

april 2019. 
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a) b) 

Figur 8: Sprickbildning p.g.a. glidplansbildning a) från första spänningscykeln samt b) från två 

spänningscykler. 

2.2.1.2 Plastiskt utmattningsbrott 

Low Cycle Fatigue, LCF, är ett utmattningsbrott orsakat av plastisk töjning (Sangid 

2013; Norlin u.å.a). Detta typ av brott förekommer oftast vid höga spänningsnivåer 

med plastiska töjningar inom det utmattade området. Antalet lastväxlingar är typiskt 

färre än 104 cykler, alltså betydligt färre än i jämförelse med vad som är normalt vid 

HCF. Vid varje spänningscykel ökar plasticeringen i materialet. Plastisk 

deformation karakteriseras av att materialet inte återgår till sin ursprungliga form 

efter avlastning (Mattson 1999; Norlin u.å.a). Detta beror på att materialet utsätts för 

en spänning som överskrider flytgränsen.  

På grund av felaktigheter i materialets kristallstruktur börjar materialet att glida när 

materialet uppnått dess flytgräns. Fenomenet yttrar sig framförallt vid belastning 

(skjuvning) då strukturfelen stegvis förskjuts mot strukturens yttre gränser, 

exempelvis korngränsen. Ett strukturfel kan vara en atom som saknas i den 

symmetriska strukturen. Materialets strukturuppbyggnad är då oregelbunden vilket 

kan leda till deformation i materialet. Genom deformationen bildas ett glidplan som 

linjärt går genom kristallkorn (Mattson 1999). Varje plan har olika riktning i varje 

enskilt kristallkorn, se figur 9. Vid varje korngräns, det vill säga vid varje övergång 

till en ny kristall med en annan orientering, måste riktningen ändras för att 

deformationen skall ta sig genom kristallstrukturen. Ju fler riktningsändringar som 

finns i materialet, ju svårare blir det för deformationen att utvecklas vilket innebär 

att ett finkornigare material har högre hållfasthet.   
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Figur 9: Glidplan i kristallstrukturen. 

Glidplanen bildar dalar och toppar i materialets ytskikt, se figur 10. Vid cyklisk 

belastning ger detta upphov till spänningskoncentrationer vilket kan leda till 

sprickinitiering (Norlin u.å.a). Trots imperfektionsfria förutsättningar kan en spricka 

initieras. Sprickinitiering sker schematiskt från defekter i materialet eller genom 

glidplanen där sprickorna växer i huvudskjuvspänningarnas riktningar. I LCF är 

sprickinitieringsfasen typiskt kort i jämförelse med spricktillväxten. När sprickorna 

övergått till spricktillväxtfasen växer sprickorna oftast utmed ett plan som går 

vinkelrätt mot huvuddragspänningarnas riktning. Spänningskoncentrationerna blir 

stora och det utbildas en plastisk zon kring sprickspetsen. Glidningen längs 

glidplanen gör att det utvecklas striationer, vilket är ett vågmönster som endast kan 

ses med mikroskop, i sprickans båda brottytor. Varje topp motsvarar i princip en 

lastcykel (Norlin u.å.a). 

 

Figur 10: Glidplan vid plastisk deformation bildar toppar och dalar i materialet. 

När en spricka väl etablerats fortsätter spricktillväxten då materialet utsätts för 

växlande belastning (Norlin u.å.a; Norlin u.å.b). Spricktillväxten kan däremot 

stoppas upp under några lastväxlingar på grund av exempelvis en tillfällig 
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dragspänningstopp. Detta leder till kraftig plastisk bearbetning av materialet kring 

sprickspetsen. Bearbetningen skapar så kallade stopplinjer eller rastlinjer som är 

synliga med blotta ögat. När dragspänningen sedan avtar bildas tryckande 

egenspänningar vid sprickspetsen som leder till att spricktillväxten reduceras under 

efterföljande lastcykler (Norlin u.å.a; Norlin u.å.b).  

Instabil spricktillväxt uppstår när sprickan uppnått en kritisk storlek och ett 

fullständigt brott kan ske inom loppet av några få lastcykler (Norlin u.å.a). Denna 

fas kan betraktas med hjälp av linjär brottmekanik som visar att slutbrottet inträffar 

när  

𝐾𝐼 = 𝐾𝐼𝐶  

där 𝐾𝐼 är en spänningsintensitetsfaktor som är ett mått på spänningsintensiteten 

framför sprickspetsen (beror på sprickans storlek) och 𝐾𝐼𝐶 är materialets brottseghet. 

Brottet sker när spänningsintensitetsfaktorn når upp till ett kritiskt värde för 

materialet. Brottet kan se olika ut beroende på materialegenskaper. Ett sprödare 

material kan leda till ett klyvbrott som kan ge upphov till att en konstruktion 

havererar utan förvarning (Nationalencyklopedin u.å.c; Norlin u.å.a). Ett segare eller 

duktilt material kan leda till ett plastiskt dimpelbrott som karakteriseras som en 

brottyta med många små gropar eller håligheter (Nationalencyklopedin u.å.b; Norlin 

u.å.a). 

2.2.2 Sprickbildning i svetsens rot och tå 

Svetsar befinner sig under hela sin livslängd i spricktillväxtstadiet eftersom 

svetsning skapar mikrosprickor i grundmaterialet vid tillverkning (Pedersen 2018; 

Mikkola, Murakami & Marquis 2014). En svets har därför sämre beständighet mot 

utmattning, framförallt i svetstån men även i svetsens rot. Sprickor som uppkommer 

i svetsens tå är synliga då initieringen sker vid gränsen mellan svets och 

grundmaterial. Denna sorts sprickbildning föredras framför sprickbildning i svetsens 

rot, då sprickan växer från insidan och inte syns innan den nått igenom svetsgodset, 

se figur 11.  
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Figur 11: Rot- och tåspricka. 

Det finns olika metoder för att undvika sprickbildning i roten (Pedersen 2018; 

Mikkola, Murakami & Marquis 2014). Ett alternativ är att se till att svetsen 

penetrerar grundmaterialet fullt ut eller att se till att få tillräckligt stor inbränning. 

Eftersom denna metod är väldigt dyr kan ett billigare alternativ för att undvika 

sprickbildning i roten vara att öka svetsens a-mått. Utmattningshållfastheten i ett 

svetsförband bestäms av sprickinitiering och spricktillväxt i punkter där 

spänningskoncentrationerna är höga, vilket vanligtvis är i svetsens tå.   

2.2.3 Flerfaldig sprickinitiering och tillväxt 

I svetsade konstruktioner kan flerfaldiga sprickinitieringar vara aktuella (Madia, 

Schork, Bernhard & Kaffenberger 2017). Mikrosprickorna initieras tidigt under 

konstruktionens utmattningslivslängd och fortplantar sig individuellt eller samtidigt. 

Detta leder till en flerfaldig sprickinitiering och tillväxt. När sprickorna växer 

samman bildas en makrospricka. Madia et al. (2017) presenterar testresultat som 

visar att flerfaldig sprickinitiering sker längsmed svetsens tå på grund av att 

oregelbundenheter i svetsens geometri har en framträdande roll.  

2.3 Post Weld Treatment (PWT) 
Post Weld Treatment är ett samlingsbegrepp för efterbehandling av svetsar med 

syfte att öka svetsens motståndsförmåga mot utmattning. PWT kan översiktligt 

delas in i två olika kategorier. De är (Holmstrand, Mrdjanov, Barsoum & Åstrand 

2014; Pedersen 2018) 

• geometriförbättring av svetsens tå 

• förbättring av spänningstillstånd.  

Vid användning av metoder som förbättrar svetsens geometri, spänningstillstånd 

eller en kombination av de båda kan tiden då svetsen befinner sig i 

sprickinitieringsstadiet förlängas, vilket är önskvärt då svetsens livslängd ökas 
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(Pedersen 2018). Det bör nämnas att dessa metoder endast förbättrar svetsens tå mot 

utmattning.  

2.3.1 Geometriförbättrande metoder 

Geometriförbättring av svetsens tå tar bort defekter samt ger en mjukare övergång 

mellan svetsen och grundmaterialet vilket reducerar spänningen och därmed 

förbättras motståndsförmågan för utmattning. Exempel på metoder som kan 

åstadkomma detta är TIG-behandling och mikroslipning (burr grinding) (Pedersen 

2018).   

TIG-behandling (Tungsten Inert Gas) förbättrar svetstån genom att smälta om 

kanten för att bilda en jämn övergång till grundmaterialet (Jármai, Pahlke & Farkas 

2014). Genom användning av metoden arbetas svetsdefekter såsom bindfel och 

smältdiken bort. Bindfel förekommer ofta i samband med MIG/MAG-svetsning. 

Manuell TIG-behandling kan utföras med en TIG-svets utan tillsatsmaterial. Vid 

inspektion av TIG-behandling kontrolleras hela behandlingslängden. Övergången 

mellan plåten och svetsen kontrolleras så att den är jämn samt att radien inte är 

mindre än 3 mm (Haagensen & Maddox 2001).  

Mikroslipning reducerar och tar bort svetsdefekter genom att jämna ut övergången 

mellan svets och grundmaterial (Jármai, Pahlke & Farkas 2014). I produktionen 

används en snabbt roterande slip som har olika diameter beroende på vilken 

svetsfog som skall behandlas. Under inspektioner och kvalitetskontroller undersöks 

svetsens tåradie, djupet av slipningen samt kontroll att svetstån är helt borttagen 

(Haagensen & Maddox 2001).  

2.3.2 Metoder för förbättring av spänningstillstånd 

Spänningstillståndet i svetstån kan förbättras genom att bearbeta materialet och 

tillföra tryckspänningar eftersom dragspänningar bidrar till bildandet av 

utmattningssprickor (Stemne 2016; Jármai, Pahlke & Farkas 2014). Exempel på 

metoder som kan åstadkomma detta är blästring (shot peening) samt 

avspänningsglödgning. 

Vid blästring skjuts små metallkulor mot metallen vid svetstån i hög hastighet vilket 

leder till att materialets yta deformeras, tryckspänningar i svetstån skapas och ytan 

hårdnar. Blästring kan även leda till en förbättrad svetsgeometri (Jármai, Pahlke & 

Farkas 2014).  

Avspänningsglödgning är ett sätt att eliminera de egenspänningar som uppstår i 

svetsen genom att värma upp svetsen på nytt och sedan låta den svalna under 

kontrollerade förhållanden (Nationalencyklopedin u.å.a). Processen sker vanligtvis 

vid en temperatur av 600°C och kan medföra formdeformationer som måste 

korrigeras i efterhand.  

2.3.3 Metoder för förbättring av geometri och spänningstillstånd 

Exempel på metoder som förbättrar både geometrin och spänningstillståndet är 

kulhamring, UIT och HFMI. 
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Vid kulhamring behandlas svetstån med en elektronisk tryckluftshammare som 

vibrerar med en frekvens på 20–100 Hz (Jármai, Pahlke & Farkas 2014). 

Tryckspänningar skapas i svetsens tå och geometrin förbättras genom att hammaren 

vibrerar mot svetsens tå vilket leder till att materialet plasticeras. Nålhamring är en 

variant av kulhamring men skillnaden mellan dem är att vid nålhamring används 

flera stålnålar istället för en. Vid bearbetning av större områden är det fördelaktigt 

att använda sig av nålhamring istället för kulhamring (Haagensen & Maddox 2001). 

Generellt sätt är det inte möjligt att kontrollera att kulhamring är korrekt utfört med 

hjälp av visuella kontroller, däremot är det möjligt att kvalitativt kontrollera ytskikt 

och ojämnheter för materialet (Haagensen & Maddox 2001). Den plastiska 

deformationen som uppstår vid kulhamring speglar de tillsatta tryckspänningarna 

men deformationen är för liten för att möjliggöra korrekta mätningar i praktiska 

sammanhang.  

UIT, Ultrasonic Impact Treatment, utvecklades för att förbättra svetsar i ubåtar. 

Behandlingsmetoden drivs av en överlagd ultraljudvåg samt en ultraljudvåg som 

tillsammans med varierande magnetfält skapar en mekanisk svängning, vid omkring 

200 Hz (Jármai, Pahlke & Farkas 2014; Nationalencyklopedin u.å.d). En eller flera 

stålnålar vibrerar samtidigt mot svetstån. Vibrationerna skapar tryckspänningar och 

förbättrar geometrin. Bearbetning av ytan och ultraljudvågen reducerar 

dragspänningarna.  

HFMI, High Frequency Mechanical Impact treatment, är en metod som innebär att 

en metallisk cylinder vibrerar mot en yta med en frekvens på mer än 90 Hz 

(Pedersen 2018; Stemne 2016). Cylindern vibrerar mot övergången mellan 

grundmaterialet och svetsgodset vilket deformerar materialet plastiskt och ger 

mindre lokala spänningskoncentrationer då tryckspänningar skapas i och omkring 

området som behandlats.  

2.3.4 Fördelar och nackdelar med PWT 

Enligt studier genomförda på Chalmers tekniska högskola i Göteborg finns det stora 

möjligheter till förbättring av utmattningsbelastade detaljer i brokonstruktioner,  

förbättringar som i vissa fall kan leda till 20 % i materialbesparingar (Hakimi & Al-

Emrani 2014). Även Jármai, Pahlke & Farkas (2014) har undersökt de möjliga 

materialbesparingarna vid användning av PWT-metoder i kombination med olika 

stålkvalitéer. Trots de båda undersökningarnas resultat är det extra arbetet som krävs 

i form av ytterligare steg i produktions- samt kontrollprocesser det som gjort PWT 

till ett oattraktivt alternativ (Björk, Samuelsson & Marquis 2008; Holmstrand et al. 

2014).  

Förbättring av svetsens utmattningshållfasthet vid behandling med PWT är 

vanligtvis 30–100 % (Pedersen 2018). Om behandling med PWT endast används i 

lokala punkter som är kritiskt utsatta kan det bli en mer kostnadseffektiv lösning än 

att öka tvärsnittsdimensionen. En nackdel med behandlingen är att om svetsens tå 

förbättras kan den kritiska punkten förflyttas till svetsens rot, plåtkant eller ytskikt. 

Hakimi och Al-Emrani (2014) pekar även på vikten av att inte använda PWT som 

ett sätt att förbättra bristfälligt utförda svetsar. Vid användning av PWT på dåligt 



 

18 

utförda svetsar kan svetsarnas tillstånd försämras vilket medför att tid, resurser och 

pengar har spenderats på en svets som egentligen var bättre från början.  

2.4 Icke behandlade svetsar 
Svetsar som inte genomgått någon typ av efterbehandling med syftet att öka dess 

utmattningshållfasthet brukar inom branschen benämnas med det vedertagna 

uttrycket as welded (Holmstrand et al. 2014). För att inte behöva öka antalet steg i 

produktions- och kontrollprocesserna finns det alternativ till PWT för att förbättra 

kvaliteten samt minska kostnaderna, bland annat genom att optimera 

svetsprocessen. Vid optimering är det viktigt att rätt ingående parametrar väljs där 

exempelvis valet av tillsatsmedel samt lämplig skyddsgas är av stor vikt.  

Toe weaving är en svetsmetod som förbättrar motståndsförmågan mot 

utmattningssprickor genom att förändra svetståns geometri (Holmstrand et al. 2014). 

Istället för att svetsa i en traditionell rak linje förs tillsatsmaterialet i en rörelse som 

skapar en vågig svetstå, se figur 12, vilket gör att en spricka initieras i vågens topp 

vid transversella laster. Sprickan växer sedan längs med svetsens våg in till 

brytpunkten där nästa våg börjar. När nästa spricka initieras och växer möts 

sprickorna i brytpunkten. Detta leder till att spricktillväxten reduceras vilket 

förlänger utmattningslivslängden. Metoden genomförs med samma utrustning som 

vanlig svetsning och kan därför anses vara ett mer ekonomiskt alternativ än PWT 

(Holmstrand et al. 2014). 

 

Figur 12: Illustration av toe weaving. 

Precis som för PWT är det många faktorer som har betydelse för att toe weaving ska 

ha en förbättrande förmåga, exempelvis krav på vinkeln mellan vågorna i 

brytpunkten och avstånd mellan vågtopparna. Holmstrand et al. (2014) belyser även 

att nackdelen med toe weaving är att det endast är en lämplig metod för svetsar som 

utsätts för transversella laster vilket medför att konstruktören måste ha god 

kännedom om konstruktionens lastfall.  
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Metoder som kan förbättra en as welded-svets ur utmattningssynpunkt genom 

geometriförbättring kan medföra andra problem. Bindfel är, som tidigare beskrivet, 

en defekt som kan uppstå vid svetstån vilket kan ge upphov till brott under 

utmattningslast. Denna typ av defekt kan vara en bieffekt vid svetsning med fokus 

på geometriförbättring (Bergdahl 2004).  

Ännu ett sätt att förbättra svetsar utan användning av PWT är att svetsa i ett annat 

svetsläge. Svetsning kan ske i olika svetslägen vilket definieras genom lutning av 

centrumlinjen och vridningen av toppytan (Weman 2016). Enligt Ekevid4 utförs 

normalt sett svetsar i bästa läget vilket, för en kälsvets, illustreras i figur 13a. Vid 

anpassning av läget till den dominerande belastningsriktningen kan förbättring av 

svetsens livslängd uppnås med hjälp av geometri. Genom att dra nytta av 

gravitationen flyter tillsatsmaterialet ut innan det stelnar vilket kan medföra en 

bättre övergång till grundmaterialet menar Ekevid5, se figur 12b.  

 

a) b) 

Figur 13: Svetslägen a) bästa svetsläget för en kälsvets, och b) modifierat svetsläge. 

2.4.1 Konstruktioner i höghållfastastål  

Stål med sträckgränser från 400 MPa till strax över 1000 MPa benämns ofta som 

höghållfasta och kan användas för att optimera en konstruktion utan att inverka på 

dess styrka (Leijon 2014). Stålets formbarhet och svetsbarhet i förhållande till den 

höga hållfastheten lyfts ofta fram som fördelar.  

Utvecklingen mot slankare konstruktioner av höghållfasta stål medför utmaningar 

då höghållfasta stål har en ökad känslighet mot defekter jämfört med 

konstruktionsstål (Barsoum, Stenberg & Lindgren 2018). Känsligheten utmärks 

framförallt i svetsade konstruktioner där skillnaden mellan grundmaterialet och 

svetsen är så stor att utmattningshållfastheten inte är bättre än för en konstruktion av 

traditionellt stål. För att förbättra utmattningshållfastheten för konstruktioner vid 

användning av höghållfasta stål menar Barsoum, Stenberg och Lindgren (2018) att 

svetsarnas kvalité måste förbättras. Svetsar i höghållfasta konstruktioner kan 

                                                      

4 Torbjörn Ekevid, professor i Byggteknik vid Linnéuniversitetet, handledningsmöte den 15 

april 2019. 
5 Torbjörn Ekevid, professor i Byggteknik vid Linnéuniversitetet, handledningsmöte den 15 

april 2019.  
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förbättras dels genom att använda PWT, dels genom att använda alternativa 

svetsmetoder. Enligt Barsoum, Stenberg och Lindgren (2018) kan toe weaving 

förbättra utmattningshållfastheten för en svets i en höghållfast konstruktion med upp 

till 60 %. 

2.5 Regelverk och allmänna råd 
För att se till att nya konstruktioner håller betryggande standard måste krav från en 

samling regelverk uppfyllas. De övergripande regelverken är Eurokoderna som på 

nationell nivå kompletteras av bland annat Boverkets konstruktionsregler, EKS 10, 

(Boverket 2018).  

I detta arbete studeras Eurokod 3 (SIS 2005a; SIS 2005b) då den behandlar 

stålkonstruktioner. Även Trafikverkets dokument (TDOK 2016:0204) med krav och 

råd för brobyggande samt Transportstyrelsens författningssamling (TSFS 2018:57) 

med föreskrifter och allmänna råd för järnväg och vägtrafik studeras eftersom 

arbetet inriktats mot svetsade brokonstruktioner. 

Förutom gällande regelverk, standarder och råd studeras dokument från 

International Institute of Welding för att få kunskap om vilken forskning som finns 

inom PWT men som inte har tillräckligt normstöd för att antas som regler i Sverige. 

2.5.1 Eurokod  

Eurokoderna är dimensioneringsregler som beslutats av medlemmarna inom CEN 

(Europeiska standardiseringskommissionen). Regelverken innehåller 

tillvägagångssätt för att styrka bland annat bärförmåga och beständighet för 

konstruktioner i brott- samt bruksgränstillstånd. Målet med införandet av 

Eurokoderna var att “[…] eliminera tekniska handelshinder och att harmonisera 

tekniska specifikationer” eftersom de europeiska länderna inte haft en harmoniserad 

lagstiftning för byggande (SIS 2005a).  

Eurokod 3 om dimensionering av knutpunkter och förband gäller endast för statiskt 

belastade knutpunkter och förband i stålkvalitéerna S235-S460 (SIS 2005a). Björk, 

Samuelsson och Marquis (2008) pekar på bristen av detta i sin rapport då 

utmattningsfenomenet innebär att knutpunkter och förband är dynamiskt belastade. 

Eurokod 3 om utmattning fokuserar på utmattning för hela konstruktioner och inte 

specifikt på knutpunkter och förband (SIS 2005b). När det kommer till behandlingar 

för att förbättra utmattningshållfastheten för en svets nämns endast 

avspänningsglödgning i Eurokod (SIS 2005b).  

2.5.2 Nationella anpassningsdokument 

För att tillämpa de krav som beskrivs i Eurokoderna till svenska förhållanden finns 

ett antal nationella anpassningsdokument. Nedan följer en beskrivning för ett urval 

av dessa dokument samt deras relevans för denna undersökning. 

2.5.2.1 EKS 10 

För att anpassa Eurokoderna till Sveriges byggbransch och dess förutsättningar har 

Boverket tagit fram ett tillämpningsdokument, Boverkets konstruktionsregler, som 

förkortas EKS 10 (Boverket 2018). Dokumentet innehåller nationella parametrar för 

samtliga Eurokoder, råd samt allmänna krav.  
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Gällande svetsar beskrivs i EKS 10 att en fullvärdig kontroll av svetsar endast måste 

genomföras om det uppmärksammas defekter i de första 10 % som kontrolleras. Om 

inga defekter uppmärksammas kan en reducerad kontroll, i enlighet med krav i SS-

EN 1090-2:2018 (SIS 2018), genomföras (BFS 2015:6).  

2.5.2.2 Trafikverket 

Trafikverket publicerar dokument med krav och råd för brobyggande i Sverige.  

Dokumentet ska tillämpas vid utformning och dimensionering av broar med en 

teoretisk spännvidd som är längre än 2,0 m (TDOK 2016:0204). I dokumentet 

redovisas allmänna och tekniska förutsättningar för brobyggande samt hur 

verifiering av bärförmåga och beständighet, i såväl brott- som bruksgränstillståndet, 

ska genomföras för att uppnå en tilltänkt teknisk livslängd på 120 år. Årtalet gäller 

för broar som inte kan repareras utan att betydande påverka tågtrafiken. Broar som 

vid reparation inte påverkar tågtrafiken ska dock uppnå en teknisk livslängd på 40–

80 år. 

Dokumenten är indelade i olika avdelningar där det i avdelning E behandlas krav, 

utformning samt verifiering av stålkonstruktioner (TDOK 2016:0204). I 

informationen om svetsar nämns att svetsade skarvar i bärverksdelar alltid ska 

utföras som stumsvetsar men ingen kompletterande information ges. I avdelning A.3 

behandlas beskrivningar som krävs vid dokumentation av en konstruktion. Det 

nämns bland annat vad som ska beskrivas i en svetsplan samt vilka åtgärder som 

krävs före, under och efter svetsning. Information om vilka åtgärder som är 

accepterade återfinnes dock inte.  

2.5.2.3 Transportstyrelsen 

Även Transportstyrelsen har föreskrifter och allmänna råd för hur Eurokoderna ska 

tillämpas i Sverige. Detta dokument gäller endast för byggnadsverk och tillhörande 

konstruktioner för järnvägar, tunnelbanor etc. vilket innebär att föreskrifterna i vissa 

fall används istället för EKS 10 (TSFS 2018:57). Dokumentet tydliggör bland annat 

vilka partialkoefficienter som ska användas för beräkning av knutpunkters 

bärförmåga samt vilken analysmetod som bör användas för att säkerställa 

konstruktionens säkerhet.  

2.5.2.4 Svenska standarder för stålkonstruktioner 

Det finns många standarder som används för att reglera utförandet av 

stålkonstruktioner. I detta arbete har SS-EN ISO 5817 (SIS 2014) samt SS-EN 1090 

(SIS 2018) studerats för att förstå sambandet mellan svetsklass och utförandeklass 

samt vilka krav som föreskrivs i respektive standard.  

SS-EN ISO 5817 är en svensk anpassning av en internationell standard som anger 

kvalitetsnivåer för diskontinuiteter och formavvikelser för svetsar. I standarden 

delas svetsar in i tre olika klasser, B, C och D, där de högsta kraven ställs på svetsar 

i klass B (Weman 2016; SIS 2014). Svetsklass B tillämpas för utmattningsbelastade 

konstruktioner, men är dock inte den vanligast förekommande svetsklassen då 

Eurokod 3 antas utgå från svetsklass C om inget annat föreskrivs (SIS 2005a). I SS-

EN ISO 5817 presenteras exempel på fel som kan uppstå vid svetsning samt gränser 

för hur stora dessa fel får vara (SIS 2014). 
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Bilaga C tillhörande SS-EN ISO 5817 behandlar hur standarden ska implementeras 

för svetsar utsatta för utmattning (SIS 2014). Sambandet mellan svetsklasserna och 

FAT-klasser förklaras. Det konstateras även att svetsklass B för stål med 

utmattningshållfastheten 125 MPa inte kan uppnås för as welded. Exempel på 

metoder för att uppnå utmattningshållfastheten 125 MPa beskrivs dock inte.  

SS-EN 1090-2 är en standard för utförande av stålkonstruktioner. Den gäller för 

konstruktionsstål i stålkvalitéer upp till S700 och är tillämpbar även på 

utmattningsbelastade konstruktioner. Standarden “[…] anger krav för utförande av 

stålkonstruktioner för att uppnå tillräckligt hög kvalitetsnivå […]” i form av 

utförandeklasser (SIS 2018). Utförandeklass EXC 1 är den lägsta klassen och EXC 

3 är den högsta. Utförandeklass EXC 4 nämns men det är endast en utveckling av 

EXC 3 med tillägg av projektspecifika krav. Utförandeklass EXC 3 motsvarar i de 

flest fall svetsklass B.  

Utförandeklasserna kräver olika nivå av teknisk kunskap för den som är 

svetsansvarig. De olika nivåerna är grundläggande, normal samt omfattande. I 

tabell 1 visas sambandet mellan utförandeklass, stålkvalitet samt teknisk kunskap.  

Tabell 1: Samband för utförandeklass och teknisk kunskap. 

Utförandeklass Stålkvalitet Teknisk kunskap 

EXC 3 S235 – S355, om t ≤ 25 mm Normal 

EXC 3 S420 – S700 Omfattande 

EXC 4 Samtliga Omfattande 

2.5.3 International Institute of Welding 

International Institute of Welding (IIW) är ett internationellt samarbetsorgan, 

Sverige representeras av Svetskommissionen och Swedish Welding Society, som 

grundades 1948 med fokus på utveckling inom svetsning (IIW u.å.a, u.å.b). De 

PWT-metoder som undersöks av IIW är inte klassificerade i regelverk men det är 

många inom byggbranschen som väljer att följa deras rekommendationer då de 

anses vara mer relevanta än gällande kravdokument, framförallt då det gäller 

utmattning och PWT (Pedersen 2018).  

För att kunna tillhandahålla vägledning om hur olika PWT-metoder ska 

implementeras arrangerade IIW år 1995 en undersökning om metoderna TIG-

behandling, mikroslipning och kulhamring (Haagensen & Maddox 2001). I 

undersökningen studerades metoder för geometri- såväl som spänningsförbättring 

för att få en tydligare förståelse för de avvikelser som ibland yttrat sig i 

utmattningstester. Haagensen och Maddox (2001) förklarar att lyckad 

implementering av de undersökta PWT-metoderna kräver adekvat utbildning för 

utförare och kontrollant. 
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3 Metod och genomförande 

I detta kapitel beskrivs de metoder som använts för att uppnå syftet med arbetet 

samt hur det genomförts.   

3.1 Litteraturstudie 
För att utveckla en djupare förståelse inom ämnet studerades böcker, vetenskapliga 

artiklar samt litteratur från databaser. I litteraturstudien undersöktes främst 

utmattningspåverkan i stålkonstruktioner och hur detta påverkar en svets. Litteratur 

om förbättringsmetoder för att öka svetsars beständighet mot utmattning 

undersöktes. Svetsens uppbyggnad samt de egenspänningar som uppträder i en svets 

studerades för att förstå hur en efterbehandling kan påverka 

utmattningshållfastheten.  

Att genomföra en litteraturstudie bedömdes vara den mest relevanta metoden för 

undersökningen eftersom området var nytt för författarna. Metoden ansågs vara ett 

lämpligt sätt att erhålla stor mängd fakta och information inom arbetets begränsade 

tid. 

3.1.1 Regelverk och allmänna råd 

Eurokod 3 (SIS 2005a; SIS 2005b), nationella anpassningsdokument från Boverket 

(BFS 2015:6), Trafikverkets krav (TDOK 2016:0204) samt Transportstyrelsens 

författningssamling (TFSF 2018:57) studerades för att få en förståelse för vad som 

tas upp och vad som inte behandlas i de styrande dokumenten angående utmattning i 

svetsar.  

Då det finns många standarder som kompletterar Eurokoderna gällande 

stålkonstruktioner och svetsning av stålkonstruktioner gjordes ett urval eftersom 

tiden, resurserna och omfattningen för arbetet är begränsad. SS-EN ISO 5817:2014 

samt SS-EN 1090-2:2018 valdes ut eftersom de beskriver svets- respektive 

utförandeklass, vilket bedömdes vara den mest relevanta informationen för denna 

undersökning. 

3.2 Platsbesök 
Ett platsbesök genomfördes på en verkstad för att få en tydligare förståelse för hur 

kontroller och krav på svetsar följs upp i tillverkningen samt för att få möjlighet att 

ställa frågor om tillverkningsprocessen. Platsbesöket genomfördes den 23 april 2019 

hos AB Bröderna Jansson i Halmstad eftersom företaget är certifierade för 

utförandeklass EXC1–4 vilket innebär att de har tillstånd att hantera svetsade 

konstruktioner utsatta för utmattning. Företaget har även arbetat med broar vilket är 

en konstruktionstyp som är speciellt utsatt för utmattningslaster och är den 

konstruktion detta arbete är inriktat mot.  

Under platsbesöket samlades data in via observationer för hur organisationen arbetar 

med kvalitetskontroller samt vilka metoder som används vid kontrollerna. 

Platsbesöket dokumenterades via fotografering och bilderna presenteras i bilaga 2.  
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3.3 Intervjuer 
Tre intervjuer genomfördes för att stödja denna undersökning. En intervju 

genomfördes med handledare från WSP, en med AB Bröderna Jansson och en med 

Trafikverket för att få samtliga parters perspektiv på den undersökta problematiken. 

Intervjuer valdes som en metod för att få möjlighet att diskutera det undersökta 

ämnet med personer med fördjupad kunskap. Metoden kan dock begränsa arbetets 

resultat då det inte ger svar på det som inte berörs under intervjun. Samtliga 

intervjuer var därför semistrukturerade med syftet att skapa en diskussion om ämnet 

snarare än en traditionell fråga-svarsintervju där risken för missad information 

bedömdes vara större. Inför varje intervju skickades utgångspunkterna som skulle 

diskuteras under mötet ut i förväg via mail för att ge motparterna möjlighet att 

förbereda sig.  

Intervjun med Anders Nilsson, kvalitetsansvarig på AB Bröderna Jansson, var 

inriktad på hur kontroller av svetsar och dess kvalitet genomförs samt tillverkarens 

åsikter om PWT och erfarenheter av utmattning. Mötet ägde rum den 23 april 2019 i 

Halmstad hos företaget samt dokumenterades med hjälp av anteckningar och 

ljudinspelning. Intervjun i sin helhet återfinns i bilaga 1.   

En telefonintervju genomfördes den 7 maj 2019 med Hans Pétursson, 

stålbrospecialist vid Trafikverket, för att få myndighetens perspektiv på 

implementering av PWT i tillverkningsstadiet. Mycket fokus låg på att klargöra att 

införskaffad information via läsning av Krav Brobyggande (TDOK 2016:0204) 

tolkats på rätt sätt samt att få en förståelse för vilka krav Trafikverket har för att 

möjliggöra framtida implementering av PWT. Mötet dokumenterades med hjälp av 

anteckningar samt ljudinspelning. För fullständig intervju med Hans Pétursson, se 

bilaga 3. 

Under intervjun den 15 april 2019 med Frida Hult och Martin Persson, handledare 

från WSP, ställdes ett antal frågor med fokus på hur de som konstruktörer arbetar 

med hänsyn till utmattning samt deras motiv för att implementera PWT.  

Frågorna som ställdes till de olika parterna under intervjuerna var olika då de 

skräddarsyddes inför varje intervju. Eftersom de olika parterna inte jobbar med 

samma saker kändes detta som det bästa valet. Svar och frågorna som ställdes under 

intervjun med AB Bröderna Jansson och Trafikverket finns i bilaga 1 samt 3. 
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4 Resultat av examensarbetets undersökningar 

Nedan presenteras resultaten från litteraturstudien, platsbesöket samt de intervjuer 

studien grundats på. För komplett resultatredovisning se även bilaga 1–3. 

I undersökningen har information om efterbehandlingsmetoder från regelverk 

studerats. I Eurokod 3 (SIS 2005b) nämns PWT-metoden avspänningsglödning som 

godkänt alternativ men ingen information om kontroller eller övriga PWT-metoder 

har upptäckts i undersökningen av regelverken. Efter genomförd litteraturstudie kan 

även konstateras att regelverken är svåra att tyda samt att de behöver uppdateras och 

utvecklas. 

Det finns mycket forskning inom ämnet PWT, men i de undersökningar som 

studerats har inga metoder för hur kontroll vid förändrat spänningstillstånd ska 

utföras uppmärksammats. Enligt Anders Nilsson sker de flesta kontrollerna av 

svetsar genom egenkontroller (visuella kontroller) och med OFP av en tredje part 

om det specifikt står i handlingarna att det ska utföras. Kontroller av svetsar sker i 

enlighet med krav från SS-EN 1090 (SIS 2018). Resultatet av litteraturstudien visar 

att endast svetsens geometri, materialdefekter och ytbehandling kontrolleras, vilket 

även fick tas del av under platsbesöket på AB Bröderna Jansson i Halmstad. Både 

Anders Nilsson och Hans Pétursson nämner i respektive intervju vikten av 

utbildning för såväl tillverkare som kontrollant om implementering av PWT ska 

vara möjligt, se bilaga 1 samt 3.  

Ett alternativ till PWT kan vara att använda as welded-metoder som förbättrar 

svetsens utmattningshållfasthet. Ett exempel på en sådan metod som studerats i 

denna undersökning är toe weaving. Denna metod beskrivs ofta som ett mer 

kostnadseffektivt alternativ till PWT eftersom metoden inte kräver någon alternativ 

utrustning.  

Som tillverkare tycker Anders Nilsson från AB Bröderna Jansson att det finns stora 

risker med implementering av PWT eftersom det i dagsläget inte går att kontrollera 

att svetsen är rätt utförd med hänsyn till spänning i förbandet. Hans Pétursson på 

Trafikverket instämmer i detta resonemang och berättar att detta är anledningen till 

varför myndigheten inte implementerat PWT i sina kravdokument. WSP är 

intresserade av PWT då utvecklingen går mot slankare konstruktioner av 

höghållfasta stål vilket kräver mer av svetsen. De anser dock att det inte finns något 

egenvärde i att tillämpa PWT om det inte godkänns av Trafikverket eller om 

tillverkare inte är intresserade av att implementera det. Pétursson berättar dock att 

det pågår olika forskningsprojekt, bland annat inom Europa. I projekten undersöks 

hur PWT ska kunna implementeras.  

Telefonintervjun med Hans Pétursson resulterade i ett alternativ för implementering 

av PWT i byggbranschen. Alternativet är att ta fram en särskild kravspecifikation, 

enligt lista i Krav Brobyggande, som innehåller beskrivningar för hur kraven ska 

uppfyllas. Kravspecifikationen ska innehålla följande:  
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• Krav och metoder avseende verifiering av bärförmåga, 

stadga och beständighet. 

• Materialkrav. 

• Miljöpåverkan och krav på åtgärder med avseende på 

miljöpåverkan. 

• Krav och metoder för utförandet. 

• Krav och metoder för kontroll av utförandet. 

• En redovisning av hur och i vilken omfattning 

framtida underhåll ska utföras. 

• En jämförande LCC-analys. 

(TDOK 2016:0204, s.11) 

Framtagen kravspecifikation skickas sedan till Trafikverket för bedömning om 

föreslagen metod godkänns. Efter godkännandet kan metoden därefter 

implementeras.  

I dagsläget arbetar WSP:s konstruktörer inte med kravspecifikationer av svetsar på 

detaljnivå utan med en grov specifikation som gäller för hela konstruktionen. Det 

krävs mer arbete med en detaljerad kravspecifikation eftersom de kritiska punkterna 

måste tas fram. För att kunna implementera PWT måste en detaljerad 

kravspecifikation tas fram för vilka svetsar som skall vara behandlade samt vilken 

metod som skall användas så att tillverkaren kan utföra behandlingen. 

Intresset för konstruktioner i höghållfasta stål skiljer sig mellan tillverkare och 

konstruktör. Nilsson som tillverkare anser att utvecklingen mot höghållfasta stål kan 

medföra komplikationer då nya svetsmetoder och tillsatsmaterial måste 

implementeras vilket i sin tur kan leda till nya typer av defekter. Det kan bli höga 

kostnader på grund av att tillverkning av höghållfasta stål är kostsam och det är ett 

material som är svårt att bearbeta. Han anser även att risken för komplikationer är 

större för broar eftersom det är en konstruktion som oftast endast uppförs i ett 

exemplar. Viljan att använda höghållfasta stål hindras delvis av det faktum att 

svetsen inte är tillräckligt stark utan implementering av PWT vilket är en av 

anledningarna till varför WSP är intresserade av området. Som konstruktör anser 

WSP att höghållfasta stål bidrar till utvecklingen av slankare och mer miljöeffektiva 

konstruktioner.  

PWT är i dagsläget inte något som används för konstruktioner inom 

byggnadsindustrin men förekommer inom fordons- och offshore-industrin 

(plattformar till havs). Nilsson menar att eftersom en brokonstruktion sällan 

produceras i mer än ett exemplar kan det finnas sämre kännedom om belastningarna 

än för en massproducerad konstruktion.  
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5 Analys av resultat 

Barsoum, Stenberg och Lindgren (2018) menar att de nuvarande standarderna och 

riktlinjerna är konservativa och tvetydiga när det kommer till svetsars 

produktionskvalitet. De menar även att kravdokumenten måste uppdateras och 

utvecklas för att kunna förbättra kvalitéerna på svetsade förband. Björk, Samuelsson 

och Marquis (2008) har liknande åsikter om att regelverken måste uppdateras vilket 

även genomförd litteraturstudie visade på.  

Resultatet av undersökningen visar att möjligheten att kontrollera spänningar i 

svetsar är vad som krävs för att implementering av PWT ska bli aktuellt. Såväl 

Trafikverket som tillverkaren har denna åsikt men om en metod för att kontrollera 

spänningar presenteras är tillverkaren fortfarande reserverad till användning av 

PWT eftersom det ökar tiden för deras produktions- och kontrollprocesser. Flertalet 

olika forskningsrapporter, bland annat av Björk, Samuelsson och Marquis (2008), 

tar upp den ökande tiden för olika processer som Anders Nilsson nämner som en av 

de stora nackdelarna med PWT. Såväl AB Bröderna Jansson som Trafikverket tar 

upp vikten av utbildning för att implementering av PWT ska vara möjligt vilket 

även Haagensen och Maddox (2001) nämner i sin undersökning. Anders Nilsson 

berättar att utvecklingen kan försvåra arbetet för tillverkare då det inte är säkert att 

samtliga av de anställda är lämpade för att utföra det krävda arbetet. Trafikverkets 

Hans Pétursson betonar även han vikten av utbildning men främst för kontrollanter. 

För implementering av PWT vill Trafikverket att kraven i särskild kravspecifikation 

som finns i Krav Brobyggande skall uppfyllas. När det kommer till metoder för att 

verifiera bärförmåga, stadga och beständighet visar en undersökning av Jármai, 

Pahlke och Farkas (2014) att utmattningshållfastheten efter två miljoner 

spänningscykler kan ökas med upp till 200 % vid implementering av olika PWT-

metoder i olika stålkvalitéer. PWT kan dessutom ge möjlighet till optimerade 

tvärsnitt i konstruktionen vilket leder till mindre materialåtgång och därmed 

möjlighet till minskade utsläpp från stålindustrin (Jármai, Pahlke & Farkas 2014; 

Pedersen 2018). Även miljöpåverkan från transporter av konstruktionen kan 

minskas då det blir mindre vikt till följd av den slankare konstruktionen.  

Krav och metoder för kontroll av utförandet finns i IIW:s rekommendationer men 

det saknas tillförlitliga kontroller för svetsar med förändrat spänningstillstånd 

(Haagensen & Maddox 2001). Haagensen och Maddox (2001) nämner att det går att 

beräkna tillförd spänning genom att mäta deformationerna vid kulhamring men att 

mätningarna inte är tillräckligt noggranna och att metoden därför inte bör användas. 

Eftersom det inte går att kontrollera spänning kan geometriförbättrande PWT-

metoder tillämpas eftersom det finns krav och kontroller på dessa metoder i IIW.  

Avspänningsglödning är den enda PWT-metoden som accepteras och beskrivs i 

Eurokod 3 men enligt Anders Nilssons erfarenhet är det en metod som är svår att 

tillämpa för större konstruktioner, exempelvis broar, då det inte går att placera en 

hel bro i en ugn. Uppvärmning av materialet på nytt kan dessutom ge 

formdeformationer (Nationalencyklopedin u.å.a) vilket skapar mer jobb i produktion 

menar Nilsson.  
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Även om det finns alternativa metoder så som toe weaving är det viktigt att 

konstatera att det finns nackdelar även med denna metod (Holmstrand et al. 2014). 

En nackdel är att det kan skapas bindfel vid produktion samt att det är en 

tidskrävande metod vilket inte nödvändigtvis gör metoden mer kostnadseffektiv än 

PWT. Holmstrand et al. (2014) belyser även att metoden kräver god kännedom om 

de laster som konstruktionen utsätts för då den är bäst lämpad för svetsar som utsätts 

för transversella laster. WSP som i dagsläget arbetar med kravspecifikationer som 

gäller för hela konstruktionen skulle då behöva utveckla sitt arbetssätt för att 

precisera informationen för utvalda svetsar.  

Som tillverkare tycker Anders Nilsson att utvecklingen mot konstruktioner i 

höghållfasta stål för med sig komplikationer då det kräver nya svetsmetoder.  

Barsoum, Stenberg och Lindgren (2018) påpekar att det finns stor risk för bindfel 

och att om svetsarna inte behandlas är det inte nödvändigt att använda höghållfasta 

stål då en konstruktion av traditionellt konstruktionsstål är minst lika bra. Det finns 

dock även stora möjligheter med användning av höghållfasta stål vilket Friends 

Arena i Solna är ett exempel på. Takkonstruktionen i Friends Arena är av 

höghållfasta stål vilket medförde stora miljövinster (Pers 2015). 



 

29 

6 Diskussion 

Nedan diskuteras valet av metoder samt hur de har påverkat undersökningens 

tillvägagångsätt och resultat. 

6.1 Metoddiskussion 
Arbetet genomfördes som planerat med hjälp av tre intervjuer, ett platsbesök samt 

en omfattande litteraturstudie. Metoderna fungerade bra med hänsyn till det som 

undersöktes och författarnas tidigare kunskap inom ämnet.  

För att förbättra examensarbetet skulle fler intervjuer kunna genomförts, dels med 

fler tillverkare och konstruktörer, dels med ett företag som arbetar med certifiering 

av ståltillverkare. Att genomföra fler intervjuer hade dessutom kunnat göra 

undersökningens resultat mer generaliserbara för byggbranschen om 

undersökningen kunnat påvisa att flera oberoende tillverkare och konstruktörer har 

liknande eller skilda åsikter. Detta hade även kunnat öka undersökningens 

reliabilitet. Ett annat alternativ för att förbättra undersökningen är att genomföra 

intervjuer med personer som arbetar med dimensionering inom offshore eller 

fordonsindustrin eftersom detta är branscher som under examensarbetets gång 

nämnts ha mer erfarenhet av arbete med PWT. En branschöverskridande 

kommunikation hade kunnat göra arbetet mer generaliserbart då de olika 

branscherna möjligtvis har olika åsikter och olika återkommande problem med 

svetsar som är utmattningsbelastade då det är olika sorters laster som påverkar 

konstruktionerna. 

Intervjuerna som genomfördes var semistrukturerade för att ge möjlighet till öppen 

diskussion om ämnet. Metoden valdes eftersom författarnas tidigare kunskap inom 

ämnet var begränsad. Om flera intervjuer genomförts med samma typ av aktör eller 

entreprenör är denna metod troligtvis inte den bästa då den bedöms ha låg grad av 

standardisering. En mer strukturerad intervjumall hade då varit ett bättre alternativ 

eftersom risken för avvikande svar minskat.  

En litteraturstudie är begränsad till författarnas kapacitet att under den angivna 

tidsramens söka sig till användbar litteratur vilket kan ha stor inverkan på studiens 

resultat. Eftersom det finns många studier inom ämnet har inte allt kunnat studeras. 

Arbetet avgränsades till att endast studera problematiken analytiskt då det bedömdes 

vara det mest relevanta tillvägagångssättet och ingen beräkningskunskap inom 

ämnet har därför redovisats.  

För att få perspektiv på inhämtad information om möjligheterna med PWT hade det 

varit intressant att genomföra livslängdsberäkningar samt en livscykelanalys för en 

utmattningsbelastad svets. I en livscykelanalys hade en jämförelse mellan as 

welded- och PWT-behandlad svets kunna ge värdefull information för den fortsatta 

forskningen. Eftersom arbetet genomförts under en begränsad tid bedömdes dock 

detta göra arbetet alltför omfattande.  
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6.2 Resultatdiskussion 
Resultatet som undersökningen gav var delvis oväntat. Vid arbetets början fanns det 

en uppfattning om Trafikverkets inställning till det undersökta ämnet som visade sig 

vara det motsatta. I intervjun med Hans Pétursson på Trafikverket förklarade han att 

Trafikverket är positivt inställda till utvecklingen för användning av PWT. Han 

berättade att det som stoppar dem från att implementera PWT är att det i dagsläget 

inte går att kontrollera om spänningar är tillförda eller inte.  

Det finns PWT-metoder som ökar utmattningshållfastheten endast genom att 

förbättra svetsens geometri. Borde inte det vara möjligt att få använda 

geometriförbättrande metoder eftersom det finns kontroller som går att utföra på 

svetsgeometri och ytbehandling? Dessutom är det möjligt att beräkna tillförda 

spänningar i svetsen genom att mäta dess deformation från utvalda PWT-metoder.  

Undersökningen visar att det är svårt att erhålla tydlig information från gällande 

regelverk och allmänna råd. För att göra området mer begripligt skulle de därför 

behöva uppdateras och utvecklas. I dagsläget hänvisar regelverken till varandra i en 

sådan utsträckning att det ibland krävs att flera dokument läses parallellt för att 

förstå innebörden av en mening vilket författarna anser försvårar arbetet.  

Vid dimensionering utifrån Krav Brobyggande (TDOK 2016:0204) ska den tekniska 

livslängden för en järnvägsbro vara 120 år. Enligt Eurokod 3 (SIS 2005b) ska en 

utmattningsbelastad konstruktion, vilket järnvägsbroar klassas som, dimensioneras 

för att “[…] med godtagbar sannolikhet fungera tillfredsställande under sin avsedda 

livslängd” (SIS 2005b). Formuleringen i Eurokod 3 (SIS 2005b) är subjektiv 

eftersom termerna tillfredsställande och godtagbar sannolikhet kan ha olika 

innebörd för olika personer. Termerna är dessutom omätbara vilket medför 

svårigheter vid tydandet av regelverket.  

Såväl tillverkaren som flertalet rapporter pekar på kostnadsökningen vid 

implementering av PWT i tillverkningsstadiet som en nackdel och anledning till att 

inte använda sig av metoderna. En fundering är då om beställaren är villig att 

investera mer i en konstruktion som förväntas ha längre livslängd och ger möjlighet 

till miljövinster än de broar som tillverkas i dagsläget. Den möjliga ökningen i 

livslängd skulle kunna medföra att konstruktioner behandlade med PWT är mer 

kostnadseffektiva i en livscykelanalys. En annan tanke är om det finns möjlighet att 

utveckla typkonstruktioner som kan användas för att skapa mer väldefinierade 

konstruktioner där de kritiska punkterna är kända och möjligheten att använda PWT 

endast i de punkter där det behövs. Utvecklingen mot användandet av PWT-metoder 

beror dock fortfarande på intresset från beställare, konstruktör och tillverkare.  

För att tillämpa metoder som förbättrar spänningstillståndet för en svets i 

tillverkningen behövs också en produktion där samarbetet mellan tillverkare och 

konstruktör är bra för att minska risken för felaktigt utförande eftersom det inte går 

att kontrollera tillförd spänning. Nilsson menar att det finns stora risker om 

konstruktioner skickas till tillverkare i andra länder då kommunikationen kan vara 

bristfällig och normerna annorlunda.  
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Avslutningsvis anses syftet med undersökningen var uppnått eftersom krav och 

normer för utförandet av vanliga svetsar samt hur dessa följs upp har bekräftats. I 

undersökningen har även de hinder som finns för implementering av PWT i 

tillverkningsstadiet identifierats. 
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7 Slutsatser 

Efter genomfört arbete kan följande slutsatser dras:  

• PWT är ett kostsamt och svårkontrollerat sätt att förbättra svetsars 

utmattningshållfasthet.  

• I forskningsprojekt inom Sverige och Europa undersöks möjligheterna för 

användning av PWT. 

• Särskild kravspecifikation är en möjlig väg att gå för att implementera PWT.  

• Det finns alternativa svetsmetoder som kan förbättra utmattningshållfastheten 

hos svetsar. De är dock inte nödvändigtvis bättre alternativ än PWT.  

• Åsikterna om implementering av PWT skiljer sig mellan olika aktörer.  

• Kravdokument och bestämmelser behöver uppdateras och utvecklas.  

För att gå vidare med denna undersökning är ett förslag att försöka ta fram en 

särskild kravspecifikation och få feedback från Trafikverket. Det behöver även 

undersökas mer noggranna metoder för att mäta deformationer i konstruktioner där 

PWT använts samt undersöka möjliga sätt att kontrollera spänningar i svetsar.  

Att undersöka de ekonomiska fördelarna genom en livscykelanalys kan ge värdefull 

information till ställningstagandet om PWT bör användas eller ej.
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Bilaga 1 sid I 

 

Bilaga 1: Intervju, AB Bröderna Jansson 

Datum: 23 april 2019 

Intervjun med kvalitetsansvarig Anders Nilsson på AB Bröderna Jansson i Halmstad 

började med en kort introduktion av examensarbetets undersökningsområde och 

syfte för att inledningsvis behandla hur tillverkaren ser till att kraven på 

konstruktionerna enligt SS-EN 1090 efterlevs. Nilsson berättade att det inte alltid 

framgår hur den beställda konstruktionen ska användas då konstruktören/beställaren 

lämnar över ett underlag med de krav som gäller. I denna kravspecifikation framgår 

även vald utförandeklass samt tillhörande svetsklass vilket gör att tillverkaren måste 

lita på att konstruktören har gjort rätt antagande i sin arbetsprocess. Endast om 

uppenbara fel uppmärksammas diskuteras detta med ansvarig för handlingarna, 

annars är det inte tillverkarens sak att bedöma då det är konstruktörens ansvar.  

För att kontrollera att tillverkaren efterlever standarden genomförs även 

kvalitetsrevisioner, dvs. grundliga genomgångar av befintliga kvalitetssystem, som 

sedan mynnar ut i ett certifikat. Nilsson berättade att det i kvalitetssystemet dels 

finns egenkontroller, dels utomstående kontroller. De kontroller som inte genomförs 

av egen personal är ofta OFP och kontrollerar nästan enbart svetskvalité. Vid  

egenkontrollerna kontrolleras såväl geometri som ytbehandling.  

Samtalet fortsatte mot skillnaden i kostnad samt utförande mellan de olika 

utförandeklasserna EXC2 samt EXC3/4. Den stora skillnaden för tillverkaren yttras 

då konstruktioner med fler krav ofta har ett högre dokumentflöde och därmed fler 

kontrolldokument, i övrigt behandlas konstruktionerna likvärdigt. Kostnadsmässigt 

är skillnaderna inte heller så påtagliga. En eventuell kostnadsökning kan härstamma 

från skillnaden i certifiering då EXC3/4 kräver högre certifiering och är lite svårare 

att få igenom än certifiering för EXC2. Nilsson påpekar även att det i vissa fall 

genomförs fler kontroller än vad som föreskrivs då man av erfarenhet kan urskilja 

vilka detaljer som kan vara kritiska men att dessa inte bokförs. Ökade kontroller 

genomförs främst i början av tillverkningsprocessen.  

Något som skiljer sig mellan utförandeklasserna är hur tidskrävande kontrollerna är 

vilket kan vara anledningen till en eventuell kostnadsskillnad. Det beskrivs att 

konstruktioner som föreskrivs med röntgenkontroll kostar mer då det i vissa fall 

kräver att verkstaden stänger ner för att människorna i omgivningen inte ska utsättas 

för farlig strålning. Nilsson berättar även att det som tillverkare är fördelaktigt med 

kontroll i form av ultraljud då den metoden inte påverkar omgivande verksamhet, 

däremot är det svårare att garantera kvaliteten mot kund då endast utbildade 

kontrollanter kan tyda de kurvor som visas under testet.  

Intervjun leder vidare mot utmattning och hur utvecklingen kring 

efterbehandlingsmetoder påverkar AB Bröderna Jansson som tillverkare. Nilsson 

berättar att de endast berörs om det finns explicita krav från beställaren, annars 

arbetar man snarare med slipning för att få önskad geometri för att öka hållfastheten. 

Att värmebehandla svetsarna, exempelvis genom avspänningsglödgning, är något 
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som normalt inte genomförs då det är för kostsamt och då det är svårt att veta vad 

behandlingen kommer åstadkomma.  

Riskerna med PWT om kontrollen på produktionen inte är hundraprocentig är även 

stor då hållfastheten för konstruktionen bygger på behandlingen av en specifik detalj 

som dessutom är väldigt svår att kontrollera. Detta blir än mer svårkontrollerat om 

tillverkning sker i andra länder då man har olika normer och det kan bli brist i 

kommunikationen. Nilsson påpekar att det i dagsläget inte finns något sätt att 

kontrollera att exempelvis tillsatta tryckspänningar verkligen finns i svetsen efter 

genomförd behandling. Vid arbete med utmattningsbelastade konstruktioner 

generellt betonas hur viktigt det är att arbetet är någorlunda felfritt eftersom 

dynamiskt belastade detaljer och framförallt svetsförband är mycket känsliga. 

Denna krävda noggrannhet medför ökade kostnader men kan även leda till 

svårigheter med att styra materialflöden och produktflöden då det inte är säkert att 

samtliga i personalen är kvalificerade att utföra arbetet. 

En av tillverkarens kunder har en produkt som genomgår en efterbehandling för att 

minska känsligheten för sprickor genom geometriförbättring vilket ger en längre 

livslängd men det medför även en signifikant förlängning av tillverkningstiden.  

På frågan om alternativet att förbättra svetsars utmattningshållfasthet genom att 

ställa krav på svetsars geometri, radier och liknande eller genom att svetsa i andra 

svetslägen är Anders Nilsson delvis positiv men säger även att det beror till stor del 

på vilka alternativ det mynnar ut i. Han kommenterar även att arbeta i andra 

svetslägen inte är något som har så stor inverkan då svetsens egenskaper till största 

delen korrelerar med dess möjlighet till värmeutveckling snarare än svetsgeometrin. 

Att diktera svetsläge kan medföra andra problem då det inte är säkert att alla 

tillverkare har möjligheten att vända på exempelvis en stor brokonstruktion, 

dessutom kan ovanliga svetslägen generera mer felaktigheter. Nilsson menar att 

arbete med svetsläge används för att få en hög produktivitet snarare än för att få en 

bra svetsgeometri.  

Vidare diskuteras stålindustrins utveckling mot användning av höghållfasta stål för 

möjligheten att minska mängden material i konstruktioner. AB Bröderna Jansson 

har regelbunden tillverkning i stålkvalité upp till S420 samt en del i kvalité S520 

men periodvis tillverkas även konstruktioner i S690QL vilket är ett extra höghållfast 

stål som är härdat och anlöpt med väldigt bra egenskaper för böjning och svetsning. 

Nilsson berättar att konstruktioner i stål med högre kvalité än detta inte tillverkas av 

AB Bröderna Jansson då det kräver andra svetsprocesser samt tillsatsmaterial 

eftersom materialet övergår till att vara rostfritt.  

Nilsson upplever att det finns en problematik med utvecklingen mot konstruktioner i 

höghållfasta stål, framförallt när det kommer till broar och liknande som oftast 

förekommer i enstaka exemplar, eftersom det inte är ett beprövat tillvägagångsätt. 

Risken att pengar investerats i att förbättra en produkt och göra den miljövänligare 

kan vara resultatlöst då den nya konstruktionen kanske har en kortare brukstid innan 

den börjar spricka eller liknande vilket kan vara en anledning till att utvecklingen 

möts med försiktighet. Mindre produkter som är lätta att byta ut kan det dock vara 

lättare att prova nya metoder på.



 

Bilaga 2 sid I 

 

Bilaga 2: Bilder från platsbesök 

Datum: 23 april 2019 

Under platsbesöket på AB Bröderna Janssons verkstad visade Anders Nilsson hur 

det kan se ut när man beskär större plåtar. Detta kan ske med en eller flera 

munstycken för att beskära på flera ställen samtidigt. I figur 13 visas hur det ser ut 

med ett munstycke.  

Figur 13: Automatisk beskärning av plåt.  

Efter beskäring bildas det slagg vid beskärda områden vilket visas i figur 14. 

Slagget borstas sedan bort innan fortsatt behandling/tillverkning.  

 

Figur 14: Slagg på beskärd del.  
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Nilsson visade hur pulverbågsvetsning kan gå till. I detta fall tillsätts 

tillsatsmaterialet utifrån, se figur 15a. Han visade även hur de svetsade en 

komponent till en dumper, se figur 15b.  

  
a) b) 

Figur 15: Svetsning av två olika komponenter a) lådbalkar, och b) komponent till en dumper.   

Ett alternativ istället för att svetsa kan vara att bocka komponenten för att få en 

önskad vinkel. I figur 16 visas maskinen som används vid bockning till vänster och i 

figur 17 visas den produkten efter bockning.  

 



 

Bilaga 2 sid III 

 

 

Figur 16: Vid bockning av komponenter används en bockningsmaskin. 

 

 

Figur 17: Färdigbockade produkter.  

Under besöket genomfördes ultraljudskontroll, av tredje part, för en lådbalk till en 

stålbro vilket visas i figur 18. En gel appliceras på svetsen för att sökaren ska kunna 

förmedla inre defekter till bildskärmen som operatören sedan läser av. 
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Figur 18: Ultraljudskontroll av svetsad lådbalk. 

I figur 19 förmedlas en överskådlig bild för AB Bröderna Janssons verkstad.  

 

Figur 19: Överskådlig bild på AB Bröderna Janssons verkstad. 
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Bilaga 3: Intervju, Trafikverket 

Datum: 7 maj 2019 

Telefonintervjun med Hans Pétursson, specialist inom stålbroar, på Trafikverket 

började med en kort introduktion av examensarbetet för att sedan gå vidare mot 

Trafikverkets inställning samt åsikter om PWT.  

På frågan hur Trafikverket ställer sig till PWT berättar Pétursson att det finns ett 

antal forskningsprojekt inom området (LifeExt, FATWELDHSS), framförallt om 

HFMI, som Trafikverket är positivt inställda till. Han berättar vidare att det som i 

dagsläget saknas för att kunna införa PWT är kontroller då det för tillfället inte är 

möjligt att kontrollera att behandlingen genomförts korrekt. Det finns inget sätt att 

se de tillsatta tryckspänningarna i svetsen. Pétursson förklarar även att det skulle 

krävas framtagning av en utbildning för kontrollanter.  

Pétursson berättar även att det inte är något specifikt land som kommit längre inom 

implementeringen av PWT utan snarare branscher. Han nämner offshore-branschen 

som mer regelbundna användare av förbättringsmetoder av svetsar.  

Intervjun avslutas med en fråga gällande särskild kravspecifikation som anges i 

Krav Brobyggande. På frågan hur det är tänkt att användas berättar Pétursson att det 

är ett sätt att möjliggöra användning av exempelvis ett nytt material eller en lösning 

som inte finns angiven i Trafikverkets krav. För den särskilda kravspecifikationen 

ska bland annat förslag på kontroll och krav tas fram. Den sammanställda 

kravspecifikationen skickas sedan till Trafikverket för bedömning och om den 

godkänns är det tillåtet att använda materialet eller lösningen. På följdfrågan om det 

är möjligt att eventuellt prova PWT med hjälp av en särskild kravspecifikation 

svarar Pétursson ja. 
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