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Sammanfattning  
 

Ökade trafikvolymer kräver snabbare byggnadsmetoder. Detta kan göras genom att 

använda sig av prefabricerade element för att bygga broar. Syftet med detta 

examensarbete är att redogöra för några tekniker som används vid prefabricering i 

USA, Storbritannien och Nederländerna samt undersöka för- och nackdelar med 

dessa tekniker. Målet är att undersöka om dessa tekniker kan utnyttjas i Sverige. 

Accelerated Bridge Construction (ABC) är en metod som används främst i USA. 

ABC-metoden omfattas av tre olika konstruktionsmetoder; Prefabricerade 

broelement och system (PBES), Slide-in Bridge Construction (SIBC) och 

Geosynthetic Reinforced Soil – Integrated Bridge System (GRS-IBS). PBES avser 

strukturella konstruktionskomponenter i en bro som är byggda utanför bron som 

sedan transporteras till byggplatsen, placeras i det slutgiltiga läget och monteras på 

plats. SIBC innebär att hela överbyggnaden byggs upp på tillfälliga stöd intill den 

befintliga bron. När överbyggnaden är helt uppförd, rivs den befintliga 

brokonstruktionen ner och den nya bron förflyttas tvärgående på plats. (GRS-IBS) är 

en metod där brostöd byggs upp som prefabricerade brobalkarna placeras på. Först 

läggs ett tygstycke av geotextil som placeras på marken och därefter läggs 

betongblock. Fyllningsmaterial läggs sedan i samma nivå som betongblocket och 

processen upprepas till dess att önskad höjd för brostöden uppnås. NCC 

Montagebro är en standardiserad bro där stöden är platsgjutna och balkarna är 

prefabricerade. Balkbroar är en metod där man bygger med prefabricerade balkar i 

olika former. Balkarna placeras och monteras ihop och därefter läggs en däckplatta 

ovanpå. Resultatet av intervjuerna har visat på olika fördelar med prefabricering 

såsom minskad byggtid. Även nackdelar ses med prefabricering, exempelvis att 

estetiken är begränsad för en prefabricerad bro. Av resultaten kan vi se att vissa av 

de beskrivna teknikerna redan används i Sverige och att några av dessa tekniker 

skulle kunna utnyttjas i Sverige. Däremot ser man att teknikerna inte används i lika 

stor utsträckning som i länderna ovan. Detta beror mycket på att det i Sverige finns 

en kultur som består i att bygga platsgjutna broar och även estetiskt tilltalande broar, 

vilket gör det svårare för prefabricering.  
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Abstract 

 
Increased traffic volumes require faster construction methods. This can be done by 

using prefabricated elements for building bridges. The purpose of this paper is to 

describe techniques used in prefabrication in the USA, the United Kingdom and the 

Netherlands, and investigate the advantages and disadvantages of these 

technologies. The goal is to investigate whether these techniques can be used in 

Sweden. Accelerated Bridge Construction (ABC) is a method used primarily in the 

United States. The ABC method is covered by three different design methods; 

Prefabricated Bridge Elements and Systems (PBES), Slide-in Bridge Construction 

(SIBC) and Geosynthetic Reinforced Earth - Integrated Bridge System (GRS-IBS). 

PBES refers to structural construction components of a bridge constructed off-site 

which is then transported to the construction site, placed in the final position and 

mounted on site. SIBC means that the entire superstructure is built on temporary 

supports next to the existing bridge. When the superstructure is completely built, the 

existing bridge structure is demolished and the new bridge is moved transversely 

into place. GRS-IBS is a method of building bridge support as the prefabricated 

beams are placed on. First, a geotextile fabric piece is placed on the ground and 

then placed concrete blocks. Filling material is then placed at the same level as the 

concrete block and the process repeated until the desired height is reached. NCC-

Montagebro is a standardized bridge where the supports are cast on site, and the 

beams are prefabricated. Beam Bridges is a method of building with precast beams 

in different forms. The beams are placed and fitted together and then added a deck 

plate on top. The result of interviews has shown different advantages of 

prefabrication, such as reduced build time. Although disadvantages seen with the 

prefabrication, such that aesthetics are limited to a prefabricated bridge. From the 

results we can see that some of the described techniques already used in Sweden 

and that some of these techniques could be used in Sweden. In contrast, we see 

that the techniques are not used to the same extent as in the above countries. This 

very much depends on in Sweden is a culture made up of building in site cast 

bridges and even aesthetically pleasing bridges, which makes it more difficult for 

prefabrication. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



iii 
 

 

Förord 

 
Detta examensarbete har genomförts under 2018 vid Högskolan i Halmstad som 

omfattar 15 av 180 högskolepoäng på byggingenjörsprogrammet med inriktning 

konstruktion och projektering.  

  

Först och främst vill vi ge ett riktigt stort tack till alla personer som ställt upp på 

intervju. Vi vill tacka vår handledare, Margaretha Borgström, för feedback och stöd.  
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1. Inledning 

1.1. Bakgrund 

 

De tekniker som används vid prefabricerade broar har ökat och även projekteringen 

har blivit mer effektiv.1 Att bygga broar i form av prefabricering är ovanligt i Sverige 

jämfört med länder som Nederländerna, Storbritannien och USA, där det används 

prefabricerade broar i större utsträckning. I dessa länder används generellt 

betongkonstruktioner till prefabricerade broar, till exempel balkbroar och 

segmentbroar.2 3  En segmentbro består av små delar som kallas segment som 

sedan sätts ihop och bildar en hel bro.4 

 

Med den ökade trafikvolymen i de europeiska länderna behövs det en snabbare 

byggnadsmetod. Detta kan göras genom att bygga broar med prefabricering då detta 

kan medföra fördelar. En fördel med att bygga med prefabricerade broar är att 

arbetstiden på byggplatsen minskar, vilket kan leda till att riskerna som finns i 

trafiken minimeras. Detta kan även medföra minskade arbetsmiljörisker.5 En annan 

fördel är att broelementens kvalitet förbättras genom att de tillverkas i en kontrollerad 

miljö där elementen kvalitetsövervakas innan de transporteras till byggplatsen.6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
1 Byggindustrin. http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/brobyggarna-behover-mer-industriellt-tankande-18327 ( Hämtad 2018-03-
19 ) 
2 Trafikverket. Produktivitetsprogram Broar av seriekaraktär   
3 Fédération international du béton. Precast Concrete Bridges: State-of-the-art report (2004). ISBN:288394069X. 
4 Fédération international du béton. Precast segmental bridges (2017). ISBN: 978-2-88394-122-9   
5 Tomek, Radan (2017). Advantages of precast concrete in highway infrastructure construction. Procedia Engineering 196 ( 
2017 ) 176 – 180 https://doi.org/10.1016/j.proeng.2017.07.188  
6  A Framework for Prefab Success. https://www.roadsbridges.com/framework-prefab-success (Hämtat 2018-03-06 kl 10:20) 
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1.2. Syfte och mål 

Syftet med detta examensarbetet är att redogöra för de tekniker som används vid 

byggande av prefabricerade broar i länderna USA, Storbritannien och 

Nederländerna och att undersöka dessa metoders för- och nackdelar.  

 

Målet med vårt examensarbete är även undersöka om dessa tekniker kan utnyttjas i 

Sverige för att kunna bidra till ett effektivare prefabricerat brobyggande. 

1.3. Frågeställningar 

● Vilken teknik används vid byggande av prefabricerade broar i länderna USA, 

Storbritannien och Nederländerna?  

● Vilka för- och nackdelar finns med de olika teknikerna? 

● Vilka faktorer kan vara av betydelse vid byggande av prefabricerade broar 

och kan dessa tekniker utnyttjas i Sverige?  

1.4. Avgränsningar 

I vår rapport kommer vi att avgränsa oss till prefabricerade betongbroar i länderna 

USA, Storbritannien och Nederländerna. Vi kommer även begränsa oss till att 

undersöka teknikerna segmentbroar, balkbroar, NCC-montagebro och ABC-metod 

som används vid prefabricerade brobyggande i dessa länder.    

1.5. Metod  

Inhämtning av information görs genom vetenskapliga artiklar, webbsidor, intervjuer 

samt relevant litteratur. Vi kommer att använda oss av bibliotekets databas 

onesearch och compendex för att hitta lämplig information. Sökningarna kommer 

även att göras via google scholar. 

 

Totalt har vi haft 11 intervjuer med olika personer inom byggföretag bland annat 

chefer, konstruktörer och projektledare. Dessa företagen som vi har intervjuat har 

varit Skanska, WSP, Centerlöf & Holmberg AB, NCC AB, Strängbetong och 

Trafikverket.  
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2. Vad är en prefabricerad bro? 

 

Prefabricering innebär att delar av byggandet bedrivs i en fabriksmiljö istället för på 

själva byggarbetsplatsen. Genom att tillverka broelement i fabriksmiljö kan man öka 

effektiviseringen av byggandet och arbetet kan därmed utföras i en skyddad miljö.7 

Ett prefabricerat brosystem är en kombination av flera prefabricerade element som 

fogas samman för att sedan bilda en hel bro. Dessa prefabricerade broelement har 

många olika former och storlekar. De tillverkas vanligtvis av betong, men även stål 

och trä förekommer och i vissa fall en hybrid som är en blandning av betong och 

stål.8  

 

Prefabricerade broar innebär att hela bron är prefabricerad till att endast delar av 

bron är prefabricerade såsom balkar, pelare, segment och däckelement. Pelarna 

gjuts oftast på plats men kan också vara prefabricerade beroende på typen av bron 

som ska byggas. I de fall då hela bron sker med prefabricering, tillverkas varje 

element i förväg och sedan transporteras delarna till arbetsplatsen. Under vissa 

omständigheter sker att man kombinerar prefabricerade element med det 

traditionella sättet att gjuta. Detta görs för att skynda på brobyggandet.9  

 

Exempel på tekniker som vi har valt att skriva om i detta examensarbete är : 

 

● ABC-metoden. ABC-metoden är ännu en annan en metod, som främst 

används i USA vid byggnation av prefabricerade broar. ABC-metoden 

används vid utbyte av befintliga broar och byggande av nya broar i form av 

prefabricerade broar för att effektivisera brobyggandet.10 ABC-metoden 

innefattar tre olika tekniker för att utföra brobyggandet vilka är Prefabricerade 

broelement och system (PBES), Glidbro konstruktion (SIBC) och 

Geosyntetiska jordförstärkning- och integrerat system (GRS-IBS).11  Se vidare 

under kapitel 4.1 ABC-metoden. 

 

● NCC-montagebro. Detta är en annan teknik, så kallad NCC-montagebro, 

vilken är en standardiserad bro som används över väg, järnväg och 

vattendrag. NCC-montagebro är en variant av både prefabricerade element 

och platsgjutet, där brostöd och ändskärmar gjuts på plats medan balkarna är 

prefabricerade.12  Se vidare under kapitel 4.2 NCC-montagebro. 

 

● Brobalkar. En annan teknik är att bygga med brobalkar, vilket är det mest 

använda prefabricerade broelementet. Balkarna finns i former såsom I-balk 

                                                
7 Boverket. Industriellt bostadsbyggande - koncept och processer. ISBN 978-91-85751-99-0  
8  Roddenberry, Michelle.Servos, Joseph. Prefabricated/Precast Bridge Elements and Systems (PBES) for Off-System Bridges 
9 Roddenberry, Michelle.Servos, Joseph. Prefabricated/Precast Bridge Elements and Systems (PBES) for Off-System Bridges 
10 Federal Highway Administration. https://www.fhwa.dot.gov/bridge/abc/. (Hämtad 2018-04-18 kl 13:00)  
11 Federal Highway Administration. https://www.fhwa.dot.gov/innovation/everydaycounts/edc-2/abc.cfm.(Hämtad 2018-04-27 kl 
09:00)  
12  NCC.Socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbar bro med stor variation.Prestatonsblad  
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som är den vanligaste formen, men även U-balk, T-balk, retikulära boxbalkar, 

osv. 13 Se vidare under kapitel 4.3 brobalkar. 

 

● Segmentbro. En sådan teknik är att bygga med flera segment. En segmentbro 

består av små delar som kallas segment som sedan sätts ihop och bildar en 

hel bro. Segmenten kan vara prefabricerade eller platsgjutna och utförs av 

betong. Segmentbron lämpar sig vid längre spännvidder.14 Se vidare under 

kapitel 4.4 Segmentbroar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
13  Roddenberry, Michelle.Servos, Joseph. Prefabricated/Precast Bridge Elements and Systems (PBES) for Off-System 
Bridges.  
14 Fédération international du béton. Precast segmental bridges (2017). ISBN: 978-2-88394-122-9  
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3. Prefabricerade broar 

3.1. Historia om prefabricerade broar 

 

I boken Precast Concrete Bridges: State-of-the-art report beskrivs utvecklingen av 

prefabricerade broar fram till år 2004. Utvecklingen av prefabricerade broar går långt 

tillbaka i historien över hela världen. Prefabricerade lösningar har använts sedan 

1930-talet, dock i mindre konstruktioner. Prefabricerade broar fick sitt genombrott 

under 1950- och 1960-talet och drevs av den stora uppbyggnaden av motortrafik och 

nya motorvägar. Detta skapade ett behov av att hitta snabba och ekonomiska 

lösningar med minimala störningar på trafiken. Enligt Precast Concrete Bridges: 

State-of-the-art report har utvecklingen av prefabricerade broar varierat i de olika 

länderna vilket har resulterat i att vissa länder använder prefabricerade broar i större 

utsträckning. Dessa länder är Belgien, Nederländerna, Italien, Spanien, 

Storbritannien och USA. I länder som Frankrike, Tyskland och Sverige används 

mestadels platsgjutna broar och användningen av prefabricerade lösningar är 

minimal. I stort sett har utvecklingen av prefabricerade broar bidragit till att hitta ett 

flertal tekniker under de senaste 50 åren. Detta medförde att brobyggande med 

prefabricerade element byggdes med ökad spännvidd vilket har lett till att smalare 

konstruktioner kunde ta upp större last.15  

  

Enligt Precast Concrete Bridges: State-of-the-art report har regeringen i 

Storbritannien varit påtaglig i tidigt skede vad gäller användningen av förspänd 

betong på grund av bristen på stål. Utvecklingen av prefabricerade broar började 

troligtvis i England år 1948. I USA utvecklades standardtvärsektioner av brobalkar av 

bland annat AASHO ”American Association of State Highway Officials”, där AASHO 

utvecklade I-balkar år 1956. När prefabricerade lösningar började växa fram och 

utvecklas, var det till en början menat för mindre broar. 1950 byggdes den första 

prefabricerade bron i USA i Tennessee. Balkarna hade en låg höjd i början, men den 

ökade gradvis till 2,20 meter. På 1960-talet var maximala spännvidden av balkarna 

på 35 m, medan det i början på 2000-talet låg på cirka 50 till 60 meter. De vanligaste 

prefabricerade brobalkarna som användes var I- eller omvänd T-formade. Även 

prefabricerade segmentelement användes, vilka är byggda av korta sektioner som 

tillsammans blir en segmentbro och brukar vanligtvis användas vid viadukter i städer. 

I vissa länder i Europa och USA fram till år 2004 använde de sig av plana 

prefabricerade segmentbroar som hade spännvidder upp till 80 meter. Dessa har 

använts över floder.16  

 

                                                
15 Fédération international du béton. Precast Concrete Bridges: State-of-the-art report (2004). ISBN:288394069X. 
16 Fédération international du béton. Precast Concrete Bridges: State-of-the-art report (2004). ISBN:288394069X. 
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3.2. Prefabricerade broar i USA, Storbritannien, 

Nederländerna  

 

Vid byggande av prefabricerade broar används främst stål- eller betongbalkar i 

nedan beskrivna länder.17  

 

3.2.1. USA 

Användningen av prefabricerade brobalkar av betong började i USA i slutet av 1950-

talet och blev en användbar konstruktionslösning till motorvägarna. I de flesta stater i 

USA föredrogs prefabricerade betongbrobalkar som konstruktionstyp. Detta för att 

det underlättade vid montaget på plats, vilket bidrog till snabbare konstruktionsteknik 

och även minskad byggtid på plats. Brobalkarna har ofta använts i många stater i 

USA i nästan 50 år. Vid användning av prefabricerade brobalkar krävs ingen 

broställning.18 De prefabricerade brobalkarna har haft en betydande roll i att förlänga 

spannlängderna på betongbalkarna. De enkelt förspända betongbrobalkarna som 

används i USA kan uppnå en längd på upp till cirka 48 meter. Vid längre 

spännvidder sätts de förspända betongbrobalkarna ihop och kan uppnå en 

spannlängd på cirka 91 meter. Vid hopsättning av balkarna används det vanligtvis I- 

eller U-sektioner.19   

 

I USA använder man sig av segmentbroar sedan tidigt på 1970-talet och år 2014 var 

det cirka 200 segmentbroar i USA. Segmentbroarna är främst fördelaktiga vid längre 

broar.20  

 

Under året 2004 introducerade USA ett nytt koncept som kallas för “Build-and-slide-

into-place” som innebär att brokomponenter förflyttas hela bron på den slutgiltiga 

platsen med hjälp av olika rörelsesystem. Rörelsesystem är självgående transporter 

(self-propelled modular transports) som styrs med hjälp av datorer.21  Dessa är 

plattformar av släpvagnar med hjul och används vid transport eller borttagning av 

broar. Detta koncept har börjat breda ut sig i USA under 2000 talet och har använts 

framgångsrikt i flera delstater. 22 
 

 

 

 

                                                
17Federal Highway Administration.Prefabricated bridge elements and systems 
18 Taylor & Francis Group, LLC.Bridge Engineering Handbook - superstructure design (2017). ISBN: 78-1-4398-5229-3 ( E-bok)  
19 Wai-Fah Chen,Lian Duan. Handbok för International Bridge Engineering (2014). ISBN:978-1-4398-1030-9  
20 Wai-Fah Chen,Lian Duan. Handbok för International Bridge Engineering (2014). ISBN:978-1-4398-1030-9  
21 Hällmark Robert.White ,Harry.Collin Petter.(2012). Prefabricated Bridge Construction across Europe And 
America.DOI:10.1061 
22  Federal Highway Administration. https://www.fhwa.dot.gov/bridge/abc/introspmtmoves.cfm (Hämtad 2018-04-03 kl 14.34)  
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3.2.2. Storbritannien 

 

I Storbritannien kritiseras den traditionella brokonstruktionen, innebärande 

platsgjutet, då den anses vara osäker och ineffektiv. Detta beror på att en stor del av 

utförandet sker på arbetsplatsen. 23   

 

Under andra världskriget byggdes det inte många broar i Storbritannien. Det som 

användes var förspända betongbalkar. Balkar var av I- eller boxsektion där de 

utfördes i olika längder. De förspända brobalkarna var designade av Dr Mautner som 

startade sin betongfabrik år 1938 i Storbritannien. Den första prefabricerade vägbron 

som byggdes med förspända betongelement byggdes 1948. Förspänd betong blev 

det dominerande materialet som användes för broar där man vanligtvis använde sig 

av stål. Utvecklingen med förspänd betong betydde att byggtekniker som tidigare 

endast användes för stålbroar blev genomförbara även i betong.24 

Förspänningstekniken hade en betydande utveckling under denna period med ökad 

hållfastighet för betong samt att tekniken bidrog till att skapa förändringar i 

utformningen för brobyggandet.25 

 

Under början av 1960-talet började man bygga prefabricerade segmentbroar av 

betong. Länder som Tyskland och Frankrike var föregångarna gällande denna 

teknik. Det dröjde ett tag men även Storbritannien började använda sig av 

prefabricerade segmentbroar.26 I Storbritannien är prefabricerade förspända 

betongelement väl använda där de står för 51 % av motorvägsbroarna. 

 

I Storbritannien har man inte standardiserat brobyggandet, vilket har bidragit till 

kostsamma och tidskrävande byggnadsmetoder. Man försöker lösa detta problem 

genom att använda sig av tillverkade prefabricerade komponenter och har fått 

inspiration från det amerikanska konceptet Accelerated Bridge Construction (ABC). 

Man har dock begränsat sig till att utföra prefabricerade balkar och prefabricerade 

pelare. 27 När man tillverkar dessa prefabricerade element går en stor del armering 

åt. Den stora användningen av armering beror på att broelementen inte ska gå 

sönder vid lyft med hjälp av kran till transport och även vid montering.28 

 

 

 

 

                                                
23 Kim, M-K. McGovenern, S. Belsky, M. Middleton, C. Brilakis, L. (2016).A Suitability Analysis of Precast Components for 
Standardized Bridge Construction in the United Kingdom.https://doi.org/10.1016/j.proeng.2016.11.609   
24 Sutherland,James.Humm, Dawn.Chrimes, Mike. Historic Concrete: Background to Appraisal. ISBN : 072772875 X 
https://books.google.se/books?id=GTjW1lZeYwgC&printsec=frontcover&hl=sv&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepag
e&q=precast%20bridge&f=false  
25 Sutherland,James.Humm, Dawn.Chrimes, Mike. Historic Concrete: Background to Appraisal. ISBN : 072772875  
26 Sutherland,James.Humm, Dawn.Chrimes, Mike. Historic Concrete: Background to Appraisal. ISBN : 072772875  
27 Kim, M-K. McGovenern, S. Belsky, M. Middleton, C. Brilakis, L. (2016).A Suitability Analysis of Precast Components for 
Standardized Bridge Construction in the United Kingdom. 
28 Hällmark Robert.White ,Harry.Collin Petter.(2012). Prefabricated Bridge Construction across Europe And 
America.DOI:10.1061  
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3.2.3. Nederländerna 

I Nederländerna byggs stor del av prefabriceringen av företaget Spanbeton. 

Spanbeton grundades år 1948 och syftet var då att tillverka delar av förspänd betong 

i fabrik. År 2018 används fortfarande denna princip i Nederländerna, att förspänna 

med försträckt förspänningsstål. Detta görs genom att strängarna spänns i en 

formning som ligger på en spännbänk. Därefter kan betongen hälls i formen. När 

betongen härdat, avlägsnas spänningarna av strängarna. Genom att man spänner 

trådarna på detta sättet, behöver inte förspänningstrådarna förkortas. Med den 

härdade betongen förhindras detta på grund av vidhäftningskraft mellan betongen 

och förspänningsstålet. På så sätt förblir strängarna sträckta men samtidigt överförs 

dragkraften som reaktionskraft till betongelementen. Detta innebär att 

betongelementen belastas av en tryckkraft.29   

 

På 1950-talet användes ett koncept som kallades preflex-balksystem. Detta 

balksystem kombinerar de fördelaktiga egenskaperna hos betong och stål. Balken 

består av stålbalk i form av I-balk och betong på bottenflänsen. Balken används för 

att ta upp stora belastningar som uppstår efter en förbelastning under en 

tryckspänning. Metoderna och standardiserade system har utvecklats i den 

nederländska marknaden, vilka utgjorde grunden för prefabricerade system av broar. 

År 1973 började en typ av prefabricerade balkar användas med ett antal 

förstärkningar som kallades ZIP-balkar. Syftet med denna balk är att säkerställa 

konstruktioners förmåga att motstå slag och stötar för brobanan. ZIP-balkar används 

fortfarande i Nederländerna vid brobyggande och liknar T-balkar. Denna typ av balk 

är förstärkt med förspänningsstål med spännvidden 15 till 45 meter.30 Teknik har 

vidareutvecklats och finns år 2018 från 20 till 60 meter.31 Tanken med denna typ av 

balk var att kunna göra större spännvidd med relativt lätta konstruktioner.32 År 2018 

används ytterligare en typ av brobalk i Nederländerna som kallas SJPFlex. Genom 

användningen av denna balk, kan ett massivt brodäck monteras. Därefter gjuts 

brodäcken på plats runt balkarna.33 

 

Prefabricerat brobyggande har utvecklats i Nederländerna till att cirka 80 % av broar 

och viadukter byggs av någon form av prefabricerade betongelement. Främst gäller 

det brobalkar.34  

                                                
29  Spanbeton Historia. 
http://www.bruggenstichting.nl/index.php/tijdschrift/inhoud-bruggen/bruggen-2011/bruggen-2011-maart/spanbeton-historisch-

overzicht?highlight=WyJnZXByZWZhYnJpY2VlcmRlIiwiYnJ1ZyIsImJydWcnIiwiYnJ1ZycuIiwiJ2JydWciLCJicnVnJywiLCInYnJ1Z

yciXQ== ( Hämtad 2018-05-11) 
30  Spanbeton Historia. 
http://www.bruggenstichting.nl/index.php/tijdschrift/inhoud-bruggen/bruggen-2011/bruggen-2011-maart/spanbeton-historisch-

overzicht?highlight=WyJnZXByZWZhYnJpY2VlcmRlIiwiYnJ1ZyIsImJydWcnIiwiYnJ1ZycuIiwiJ2JydWciLCJicnVnJywiLCInYnJ1Z

yciXQ== ( Hämtad 2018-05-15) 
31 Spanbeton.https://www.spanbeton.nl/nl/railbalkconstructies-spanbeton/ (hämtad 2018-05-31 kl 23.40) 
32  Spanbeton Historia. 
http://www.bruggenstichting.nl/index.php/tijdschrift/inhoud-bruggen/bruggen-2011/bruggen-2011-maart/spanbeton-historisch-

overzicht?highlight=WyJnZXByZWZhYnJpY2VlcmRlIiwiYnJ1ZyIsImJydWcnIiwiYnJ1ZycuIiwiJ2JydWciLCJicnVnJywiLCInYnJ1Z

yciXQ== ( Hämtad 2018-05-15) 
33 Spanbeton.https://www.spanbeton.nl/be/massief-samengestelde-constructies-spanbeton/ ( Hämtad 2018-05-16 ) 
34 Strängbetong, presentationsblad 
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Brobyggande genom prefabricering har i Nederländerna ökat där inte bara 

överbyggnaden är prefabricerad utan även underbyggnaden. Överbyggnaden består 

av exempelvis balkar och däckelement och underbyggnaden består av pelare.35  

 

Byggmaterial som används mest vid brobyggande är betong, stål eller hybrid. Hybrid 

är en blandning av betong och stål. Materialvalet är baserat huvudsakligen på 

design, syfte och geometriska förutsättningar. 36 Broarna ska inte bara byggas upp 

utan även utformningen har en stor betydelse.37  

 

Valet av bro beror på vilken trafikbron kommer att användas till. Broar för mindre 

trafik är vanligtvis byggda av trä eller plast. Trafikverket i Nederländerna ställer ett 

antal specifika krav på broar, till exempel en bro med ganska stor styvhet och en 

liten bygghöjd. Därför är det lämpligt att använda balkar vid byggande av 

järnvägsbroar 38 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
35 Haitsma beton. Infra-No limitations to precast 
36 Materialval av broar och viadukter. http://www.bruggenstichting.nl/index.php/tijdschrift/inhoud-bruggen/bruggen-
2013/bruggen-2013-september/materiaalkeuze-van-bruggen-en-viaducten. (Hämtad 2018-04-03 kl 12.00). 
37 De canon van de Nederlandse brug. .http://www.bruggenstichting.nl/index.php/publicaties/de-canon-van-de-nederlandse-
brug. (Hämtad 2018-04-03 kl 15.51). 
38 Matrialval av broar och viadukter http://www.bruggenstichting.nl/index.php/tijdschrift/inhoud-bruggen/bruggen-2013/bruggen-
2013-september/materiaalkeuze-van-bruggen-en-viaducten. (Hämtad 2018-04-03 kl 13.45). 
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4. Tekniker vid byggande av prefabricerade broar 

4.1. ABC- metoden 

Accelerated Bridge Construction (ABC) är en metod som används främst i USA för 

prefabricerat brobyggande. 39 ABC-metoden använder planering, material- och 

konstruktionsmetoder på ett säkert och kostnadseffektivt sätt för att minska 

byggtiden på plats. ABC-metoden används när man bygger nya broar eller för att 

ersätta och reparera befintliga broar.40 ABC-metoden omfattar tre olika 

konstruktionsmetoder som används vid brobyggandet, vilka är prefabricerade 

broelement och system (PBES), Glidbro konstruktion (SIBC) och Geosyntetiska 

jordförstärkning- och integrerat system (GRS-IBS).41 

 

Planering av ABC-metoden 

 

Vid användning av ABC-metoden finns två viktiga steg i projektplaneringen som ska 

undersökas. Först gäller det att undersöka om ABC-metoden är lämplig på den plats 

där bron ska byggas. När man beslutar sig för vilken bro man ska använda 

kontrolleras om det finns andra vägar till byggplatsen om en väg stängs av, om det 

finns utrymningsvägar samt trafikkostnaden för användning av vägen. Beslutar man 

sig för att använda sig av ABC-metoden är nästa steg att se över vilken 

konstruktionstyp som ska användas, till exempel segmentbroar eller balkbroar. För 

att kunna bestämma lämplig ABC-metod bör eventuella begränsningar vid själva 

broplatsen undersökas. Vilken typ av bro som byggs görs av ett desingeteam, som 

genom analys av omgivningen fattar beslut om lämplig bro. Analysen som görs 

består av en undersökning av befintlig omgivning tex om bron ska gå över järnväg, 

motorväg eller stora vattendrag. Brons storlek har också betydelse för analysen och 

beslut kring typ av bro. De flesta vägar i USA har vägbegränsningar gällande vikt 

och storlek för broarna. Vid planering av större broprojekt väljer man att utföra själva 

prefabriceringen av broelementen nära själva broplatsen. Det som kontrolleras då är 

om det finns plats att utföra en tillfällig fabrik. Genom att ha en tillfällig fabrik kan man 

göra större och tyngre broelement.42   

 

Med accelererade brobyggande krävs det planering för alla faserna, främst i själva 

byggfasen. För att man ska kunna påskynda brobyggandet krävs det att 

miljöproblemen är lösta samt att kvaliteten säkras, för att undvika onödiga 

förseningar i projektet. Vid projekt av prefabricerade broar undersöker 

projektansvarig leveransprocessen för att kunna identifiera och åtgärda brister som 

kan uppstå. Detta för att hålla tempot med brobyggandet.43 

                                                
39 Mohiuddin, Ali Khan. Accelerated Bridge Construction,(2015). ISBN: 978-0-12-407224-4  
40 Federal Highway Administration. https://www.fhwa.dot.gov/bridge/abc/. (Hämtad 2018-04-18 kl 13:00) 
41 Federal Highway Administration. https://www.fhwa.dot.gov/innovation/everydaycounts/edc-2/abc.cfm. (Hämtad 2018-04-18 kl 
13:20)  
42Federal Highway Administration. Accelerated bridge construction  
43Federal Highway Administration. Prefabricated bridge elements and systems  
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Material som används  

 

Det finns många olika material som används i prefabricering med ABC-metoden som 

stål, betong, trä och aluminium. De materialen som mest används vid brobyggande 

är stål och betong. I ABC-metoden används vanligtvis betong. Stålelement kan 

användas som stålbalkar och ståldäck. Stålelement är väl lämpade för prefabricering 

och påskyndar brokonstruktionen. Detta på grund av att stålelement är ett lättare 

material jämfört med betongelement och är lättare att hantera. Bland annat 

underlättar materialet vid transport, vilket i sin tur underlättar monteringen på grund 

av att det inte krävs lika stora kranar.44  

 

Prefabricerade betongelement förekommer i olika typer såsom balkar, däckplattor 

och pelare. Flera stater i USA har byggt hela bron med prefabricering inklusive 

bropelaren. Betongens vikt kan vara ett hinder vid transport. Dessa hinder kan 

underlättas genom att gjuta hålrum i elementen under tillverkningen, där stålrör kan 

användas för att bilda hålrummet. Dessa hålrum kan sedan fyllas med gjutbetong på 

byggarbetsplatsen. Ett annat sätt att minska vikten på betongelementen är att 

använda sig av lättbetong. Att använda sig av lättbetong kan minska vikten på 

betongen med 20% eller mer. Betong används inte bara för att tillverka element utan 

det kan även användas för anslutningar mellan elementen. I ABC-metoden används 

gjutbetong som fogar för att göra anslutningar mellan olika förtillverkade 

broelement.45 

 

Konstruktionsmetoder 

 

Prefabricerade broelement och system (PBES):  

 

PBES är ett koncept som används för att bygga broar i form av prefabricering. Det 

omfattar olika delar i en bro som är byggda utanför eller nära en bro. Ett element är 

byggt på ett prefabricerat och repeterbart sätt för att kompensera kostnader.46 

PBES-metoden används vid prefabricerade brobyggande för att minimera byggtiden 

på byggplatsen. Detta görs genom att tillverka broelementen i fabriken men 

broelementen kan även tillverkas i en tillfällig fabrik nära broläge för att underlätta 

transporten. På så sätt minskar även trafikstörningar som kan påverkas av 

projektet.47  PBES-metoden används vid olika typer av prefabricerade broar som 

segmentbroar, däckelement, balkbroar och pelare. Prefabricerade system är en del 

                                                
44Federal Highway Administration. Prefabricated bridge elements and systems. 
45Federal Highway Administrationccelerated Bridge Construction manual   
46 Federal Highway Administration. https://www.fhwa.dot.gov/innovation/everydaycounts/edc-2/abc.cfm (Hämtad 2018-04-18 kl 
13:20)  
47Federal Highway Administration. Accelerated Bridge Construction manual  
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av PBES som består av överbyggnad, underkonstruktionen eller en hel prefabricerad 

bro. Dessa prefabricerade system rullas, glids eller lyfts på själva broplatsen.48 

 

Broelementen prefabriceras, transporteras till byggplatsen, placeras i det slutgiltiga 

läget och binds in i strukturen. En hel bro kan vara sammansatt av prefabricerade 

broelement eller enstaka broelement som prefabriceras när behov uppstår. 

Prefabricerade broelement kan även användas i kombination med andra metoder 

inom ABC. Vanligen använda broelement är förspända betongbalkar, däckelement 

samt bropelare. Prefabricerade broelement används för att minska tiden på plats 

som krävs för betongformning, armeringsjärn, armeringsbindning samt 

betonghärdning, vilket sparar veckor till månader av byggtiden.49  I PBES-metoden 

används prefabricerade bropelare när bron byggs intill trafiken för att minska 

trafikstörningar och minska risken för byggnadsarbetarna nära trafiken.50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                
48 Federal Highway Administration. https://www.fhwa.dot.gov/innovation/everydaycounts/edc-2/abc.cfm (Hämtad 2018-04-18 kl 
13:20)  
49  State of wisconsin.Department of Transportation(2018). Bridge manual  
50 WisDOT. Bridge Manual  
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Slide-In Bridge Construction (SIBC): 

 

SIBC står för Slide-in Bridge Construction och är en metod inom ABC-metoden som 

används för att snabbt byta befintliga broar. Metoden innebär att hela 

överbyggnaden byggs upp på tillfälliga stöd intill och parallellt med den befintliga 

bron som ersätts. När överbyggnaden är helt uppförd, rivs den befintliga 

brokonstruktionen ner och den nya bron förflyttas tvärgående på plats. I figur 5.1 

illustreras detta. Flertalet metoder används för att skjuta eller glida bron på plats. En 

vanlig sådan metod är att driva bron med hjälp av en hydraulisk press (hydraulic 

ram) medan bron glider på en slät yta och teflonbelagda elastiska bärplattor. En 

annan metod som också används innebär att man istället för glidplattor använder 

rullar och lyftkran istället för hydraulisk press. Bron kan även byggas på ett tillfälligt 

stöd utrustat med räls och skjutas på plats längs dessa.51 Under tiden som den nya 

konstruktionen byggs vid sidan av, fortsätter trafiken oavbruten på den befintliga 

bron. När den nya bron är färdig, stängs trafiken av tillfälligt medan den befintliga 

bron rivs ner och den nya bron flyttas på plats.52 

 

 
Figur 5.1. Slide-in Bridge Construction.53 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
51 State of wisconsin.  Department of Transportation(2018). Bridge manual   
52 Federal Highway Administration. Slide-in Bridge Construction guide   
53 Federal Highway Administration.Slide-in Bridge Construction guide  
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Geosynthetic Reinforced Soil – Integrated Bridge System  (GRS-IBS):  

 

GRS-IBS står för Geosynthetic Reinforced Soil – Integrated Bridge System och är en 

metod inom ABC-metoden som använder omväxlande skikt av fyllmaterial, 

tygstycken av geotextil och betongblock för att bygga upp brostöden. Dessa system 

är sammansatta av två huvudkomponenter: Geosyntetiska jordförstärkning (GRS) 

och integrerade brosystem (IBS). GRS-IBS metoden innebär att man bygger upp 

brostöd för prefabricerade brobalkar som sedan läggs över stöden. Metoden 

används för mindre sträckor. GRS är en fyllning av tätt placerade omväxlande skikt 

av kompakt fyllnings- och armeringsmaterial. IBS är ett brostöd som sammansmälter 

vägbanan med överbyggnaden. Denna metod används för enkelstöd där man 

använder sig av tygstycken av geotextil, betongblock och fyllningsmaterial.54    

 

GRS-IBS metoden sker i tre steg. Första steget är att placera tygstycke av geotextil 

på själva marken. Därefter läggs betongblock på ytterkanterna runt omkring. I figur 

5.2 syns de olika skikten. I sista steget läggs fyllningsmaterial i samma nivå som 

betongblocket. I figur 5.3 syns betongblocken tillsammans med fyllningsmaterialet.  

Fyllningsmaterial pressas med en vibratorplatta. Denna process upprepar sig tills 

man uppnått den önskade höjden av stöden. Efter att man har uppnått önskade 

höjden placeras förspända balkar på toppen av GRS-konstruktionen, följt av 

platsgjuten eller prefabricerat däckelement som bildar en fullständig bro. Figur 5.4 

visar på hur en färdigställd GRS-konstruktion kan se ut. 55   

               Figur 5.2. GRS skiktet.56                              Figur 5.3.GRS-IBS57  

                             Figur 5.4. GRS-IBS enkelstöd.58  

                                                
54 State of wisconsin.Department of Transportation.Bridge manual  
55 State of wisconsin.Department of Transportation.Bridge manual  
56 State of wisconsin.Department of Transportation.Bridge manual  
57 Federal Highway Administration.Geosynthetic Reinforced Soil Integrated Bridge System (2011) 
58 State of wisconsin.Department of Transportation.Bridge manual  
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GRS-IBS metoden har flertalet fördelar jämfört med traditionella byggnadsmetoder. 

Byggtiden minskar genom lågt antal komponenter och enkel design, vilket gör att det 

snabbt kan byggas. Byggkostnaderna minskar genom minskat antal byggmoment, 

att man tänker på val av material för att hålla ner kostnaderna och man använder sig 

av enkla maskiner som vibratorplatta för att genomföra byggnationen. Även 

underhållskostnaderna minskar, eftersom metoden använder färre delar. Genom att 

metoden använder prefabricerade betongblock kan elementen konstrueras oavsett 

väderförhållande, till skillnad från platsgjutna element, vilket förutom väderoberoende 

även minskar byggförseningar. GRS-IBS systemet är utformat för att sammansmälta 

överbyggnaden med vägbanan, vilket ger en jämnare övergång mellan 

överbyggnaden och vägen.59 

 

GRS-IBS metoden har även en del begränsningar och en del kriterier som behöver 

uppnås för att metoden ska kunna användas. Utformningen passar inte alla brotyper 

eller alla platser där bron ska stå. Markförhållandena måste tillåta ett grunt 

fundament. Vid bro över vatten, får vattenhastigheten inte överstiga 5 ft/s (= 1,5420 

m/s). Metoden används vid enkla konstruktioner upp till cirka 27 meter.60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
59 State of wisconsin.Department of Transportation(2018). Bridge manual   
60 State of wisconsin.Department of Transportation(2018). Bridge manual   
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4.2. NCC-Montagebro 

NCC Montagebro är en standardiserad bro som är lämpad att bygga över väg, 

järnväg samt över vattendrag. Det som är specifikt med NCC- montagebroar är att 

man både använder sig av platsgjutet och prefabricering, där stöden är platsgjutna 

och balkarna är prefabricerade. I samband med NCC-montagebroar är de kantbalkar 

som först monteras med räcken, detta för att skydda elledningar vid brobygge över 

järnväg. Fram till år 2015, byggdes det 14 st NCC montagebroar runtom i Sverige. 

Genom att flera moment i byggandet har valts bort, kan arbetet slutföras snabbare 

vilket leder till mindre påverkan på trafiken. Eftersom säkerhetsanordningar 

monteras samtidigt som brodelarna undviks tillfälliga säkerhetsanordningar. Detta 

gör att arbetsmiljön för personal samt trafiksäkerheten förbättras.61 

Betongbalkarna utförs i spännvidder på upp till 20 meter och kan kombineras i 

obegränsat antal fack, vilket ger variationsmöjligheter. Balkarnas bredd är 

oförändrad medan höjden varieras efter den spännvidd och bärkraft som behövs.62 

NCC montagebron monteras i tre steg. Det första steget innebär att brostöden och 

ändskärmar gjuts på plats, se figur 5.5. Därefter läggs standardiserade balkar över 

brostöden, se figur 5.6. Kantbalkarna har monterade räcken och skydd för 

elledningar vid montering över järnväg, vilket bidrar till en säker arbetsmiljö och 

kvalitetssäker konstruktion. I sista steget läggs plattor över balkarna. Detta ger en 

färdig gjutform. När plattorna är utplacerade, gjuts farbaneplattan på plats, se figur 

5.7.63 

 
   Figur 5.5. Steg 164                                     Figur 5.6. Steg 265                            Figur 5.7. Steg 366 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
61 NCC.Socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbar bro med stor variation.Prestatonsblad     
62 NCC.Socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbar bro med stor variation.Prestatonsblad     
63 NCC.Socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbar bro med stor variation.Prestatonsblad   
64 NCC. Socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbar bro med stor variation.presentationsblad  
65 NCC. Socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbar bro med stor variation.presentationsblad  
66 NCC. Socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbar bro med stor variation.presentationsblad 



17 
 

4.3. Brobalkar  

Att använda sig av prefabricerade brobalkar är en av de vanligaste teknikerna som 

används och dessa balkar kan användas över vattendrag, järnvägar och motorvägar. 

Prefabricerade brobalkar kan byggas i olika bredd, djup och spannlängder beroende 

på behov. Brobalkar utförs oftare i betong men även stål förekommer. Balkarna finns 

i former som I-balk, som är den vanligaste formen, men även U-balk, T-balk, 

retikulära box balkar, osv. 67   

 

Vid användning av I- eller T-formade balkar sker placering av balkarna på ett visst 

avstånd. Dessa element monteras ihop med hjälp av tvärgående membran vid varje 

stöd och i vissa fall kan det förekomma i mitten av spannet, allt är beroende på 

längden av balkarna.  När balkarna är på plats fästs en däckplatta ovanpå 

elementen. Däckplattan gjuts på plats, oftast av betongplattformar som är placerade 

på ett hack i toppen av balkarna, se figur 5.8 där ljusgrå  är de prefabricerade 

balkarna medan det mörkgrå är platsgjutet. Detta system går att använda på 

enkelstöd och även för fler stödkonstruktioner. Balkarna placeras med hjälp av 

kran.68   

 

  Figur 5.8. Balkbro 69 

 

Det går att framställa I-balkarna i längre spännvidder då man kopplar ihop två I-

balkar med varandra vid änden som sedan spänns ihop.70  Omvända T-brobalkar är 

även en balk som används som lämpar sig för väg- och järnvägsbroar, se figur 5.9 

omvända T-balkar. Balkarna kan användas på statisk bestämda och statisk 

obestämda system, men de statiska bestämda systemen föredras.71    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 5.9. Omvänd T-balkar 72 

                                                
67  Roddenberry, Michelle.Servos, Joseph. Prefabricated/Precast Bridge Elements and Systems (PBES) for Off-System 
Bridges.  
68Fédération international du béton. Precast Concrete Bridges: State-of-the-art report (2004). ISBN:288394069X   
69 Fédération international du béton. Precast Concrete Bridges: State-of-the-art report (2004). ISBN:288394069X 
70 Prefabricated bridge elements.https://theconstructor.org/construction/bridge-construction-prefabricated-concrete-
system/16313/ (Hämtad 2018-04-26 )   
71 Spanbeton.https://www.spanbeton.nl/nl/73/inverted-t-beam-constructions-zipxl (Hämtad 2018-04-26)  
72 fédération international du béton. Precast Concrete Bridges: State-of-the-art report (2004). ISBN:288394069X   
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4.4. Segmentbroar 

Prefabricerade segmentbroar används i många olika länder i världen. Den första 

segmentbron byggdes år 1962 över floden Seine i Frankrike. Under 1960-talet blev 

prefabricerade segmentbroar en standardmetod för flertal motorvägar och 

järnvägsbroar över hela världen. 73 Brobyggande med segmentbroar är fördelaktigt 

vid begränsade platser, flera upprepade brospänningar samt broar som kräver 

längre spännlängder.74  

 

En segmentbro är en typ av bro som består av små delar som kallas segment som 

sedan sätts ihop och bildar en hel bro, se figur 5.10. Segmentbroar utförs vanligtvis i 

betong och de kan göras som prefabricerade eller som platsgjutet. Vid byggande av 

prefabricerade segmenten används längsgående efterspänningskablar. Utförande av 

segmentbroar kan ske utan ställningar eller genom att delvis använda ställningar. 

Denna teknik lämpar sig över motorvägar, stora vattendrag och vid begränsade 

platser där byggställningar inte går att använda sig av. Med denna broteknik kan 

man bygga broar med långa spännvidder.75  
 

 

Figur.5.10.  Prefabricerad segmentbro76  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
73 Fédération international du béton. Precast segmental bridges (2017). ISBN: 978-2-88394-122-9   
74 Wai-Fah Chen,Lian Duan. Handbok för International Bridge Engineering (2014). ISBN:978-1-4398-1030-9  
75 Fédération international du béton. Precast segmental bridges (2017). ISBN: 978-2-88394-122-9 
76 Fédération international du béton. Precast segmental bridges (2017). ISBN: 978-2-88394-122-9 
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4.4.1. Fogar 

Vid byggen av segmentenbroar används fog mellan segmenten. De fogtyper som 

används för prefabricerade segmentbroar är torrfog, epoxifog och gjutfog.77 

 

Epoxifog 

Epoxi är en härdplast och ger en god vidhäftning, den har en bra mekanisk styrka 

och bra kemikalieresistens. Genom att använda sig av epoxifog får man det 

vattentätt mellan skarvarna. En nackdel med epoxifog är att den inte är hälsosam 

och är även allergiframkallande. Epoxifog framställs genom att man tillsätter epoxi i 

fogen, som har en snabb härdningstid i luften.78 

 

Torrfog 

När torrfog används, används inget kemikaliskt ämne i fogskarven. Genom att 

använda sig av torrfog kan man minska på byggtiden. Segmentbroar med torrfog 

konstrueras med spännkablar och därför passerar ingen spännarmering genom 

betongen i fogarna. Problem man ser med torrfog är dess beständighet. I början vid 

användningen av torrfog upptäcktes olika problem som läckage genom 

fogen.Vattenläckage genom fogen påverkar hållbarheten på spännkablarna. En 

lösning för att lösa läckaget är att man använder sig av gummislangar eller 

gummipackningar tvärgående över farbanan.  De fördelar som finns med torrfog är 

att det inte används kemikalier vid tätning av fogen och även att det bidrar till en 

snabbare byggtid. Nackdelarna med torrfog är att spännkablar måste användas, det 

behövs spännarmeras mer och torrfog används främst i länder med varmare 

klimat.79  

 

Gjutfog 

Vid gjutfog kan man använda sig av tre olika typer såsom betongfog, mikrobetongfog 

och cementfog. Skillnader man ser mellan gjutfog och torrfog är att i torrfog behöver 

segmentens passform överensstämma med föregående segment medan det inte 

behövs vid användning av gjutfog. Det positiva är också att gjutfog är i samma 

material som själva segmentet och med detta kan man få en tätare konstruktion. Det 

negativa man ser är att den är tidskrävande.80  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
77 Marklund,Maria.Nilsson, Emelia.Prefabricerade segmentbroar för väg. 
78 Marklund,Maria.Nilsson, Emelia.Prefabricerade segmentbroar för väg (2008) (Hämtad 2018-04-18 ) 
79Marklund,Maria.Nilsson, Emelia.Prefabricerade segmentbroar för väg (2008)   (Hämtad 2018-04-18 ) 
80 Marklund,Maria.Nilsson, Emelia.Prefabricerade segmentbroar för väg (2008)  
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5. Tillverkning av betongelement i fabrik och 

Montage på byggplatsen 

5.1. Tillverkning 

Prefabricering av betongelement sker på fabrik där processen för miljö- och 

tillverkningsförhållanden kan övervakas. Tillverkningen av prefabricerade element 

sker under kontrollerade förhållanden där man har kontroll över avfall, utsläpp, 

ljudnivån och tillverkningen.81 Tillverkningen av prefabricerade elementen kan ske på 

två olika sätt på fast tillverkningsfabrik eller vid tillfällig tillverkningsfabrik. Vid 

tillverkning av prefabricerade elementen har man kvalitetssäkring och 

kvalitetskontroller för betongelementen. Det negativa med att tillverka prefabricerade 

element på fast tillverkningsfabrik är att broelementen måste transporteras från 

tillverkningsplatser till byggplatsen. Detta begränsar elementens storlek och leder 

även till högre kostnader.82    

 

Vid vissa broprojekt väljer man att tillverka broelementen på tillfällig 

tillverkningsfabrik, främst för att minska på transporten. Användningen av tillfällig 

tillverkningsfabrik nära byggplatsen är mer vanligt vid större broprojekt där 

segmentbroar används. Vid mindre broprojekt används inte tillfälliga 

tillverkningsfabriker lika ofta.83   

 

Vid tillverkning av prefabricerade betongelement används gjutformar som är gjorda 

av stål eller plywood, se figur 6.1 stålgjutform. Fördelen med att använda sig av 

plywood är att man kan återanvända dem till cirka 20 - 50 gjutningar beroende på 

komplexiteten och underhållet. Prefabricerade betongelement kan även gjutas med 

stålformar, vilket blir mer hållbar produktion. Det man försöker uppnå är att 

standardiserad betongelement. Men endast ett fåtal element kan prefabriceras på 

stålformar. Efter gjutformen använder man sig av armering, för att klara lyft och 

hantering vid transport och montage använder man sig av extra armering i 

gjutformen.84 

                                                
81Sustainable precast concrete. http://www.sustainableprecast.ca/en/precast_sustainability/production_precast_concrete/ 
(Hämtad 2018-04-21) 
82 Federal Highway Administration.Connection Details for Prefabricated Bridge Elements and System (2009).  
83 Federal Highway Administration.Connection Details for Prefabricated Bridge Elements and System (2009).  
84Sustainable precast concrete. http://www.sustainableprecast.ca/en/precast_sustainability/production_precast_concrete/ 
(Hämtad 2018-04-21) 
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Figur.6.1. Stålbro balkform85 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
85 fédération international du béton. Precast Concrete Bridges: State-of-the-art report (2004). ISBN:288394069X 
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5.1.1.  Tillverkning av segment 

 

Vid tillverkning av segment sker detta genom två olika metoder som är 

kortlinjemetod eller långlinjemetod.  

 

Kortlinjemetod 

 

 I en kortlinjemetod  läggs varje segment bredvid varandra i en speciell gjutmaskin, 

se figur 6.2  även figur 6.3. Genom detta garanteras att gränssnittet mellan de två 

segmenten stämmer överens med varandra. Det sätts sedan ihop med den 

föregående segmentet. 86   

Figur.6.2. Kortlinje metoden87     Figur.6.3. Kortlinje metoden88  

 

För- och nackdelar med kortlinje metoden 

● Fördelar 

○ Flexibel för ändringar 

○ Flexibel för ändringar i planen. 

○ Krävs inte mycket plats för fabrik.89    

● Nackdelar 

○ Den är mer komplex, krävs mer kunskap 

○ Den är känslig för geometrisk ändring, det krävs hög kvalitet av 

arbetsprocessen.90    

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
86ASBI. http://www.asbi-assoc.org/index.cfm/segmental-construction/methods (Hämtad 2018-03-28)  
87 Fédération international du béton. Precast segmental bridges (2017). ISBN: 978-2-88394-122-9  
88 Fédération international du béton. Precast segmental bridges (2017). ISBN: 978-2-88394-122-9  
89 Fédération international du béton. Precast segmental bridges (2017). ISBN: 978-2-88394-122-9  
90 Fédération international du béton. Precast segmental bridges (2017). ISBN: 978-2-88394-122-9  
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Långlinjemetod 

 

I en långlinjemetod har man gjutningsbäddar där delarna för segmegmenten gjuts på 

ett rörande band. Man gjuter första segmenten sedan går det vidare till nästa 

segment, i långlinjemetod krävs det att man har större tillverkningsfabrik.91 

 

För- och nackdelar med långlinje metoden 

Fördelar 

● Enkel process behövs inte mycket kunskap 

● Den är bra för fler raka broar.92 

Nackdelar 

● Är inte flexibel för ändringar 

● Går inte ändra planen enkelt.93  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
91ASBI. http://www.asbi-assoc.org/index.cfm/segmental-construction/methods (Hämtad 2018-03-29)  
92 Fédération international du béton. Precast segmental bridges (2017). ISBN: 978-2-88394-122-9  
93 Fédération international du béton. Precast segmental bridges (2017). ISBN: 978-2-88394-122-9  
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5.2. Montage på byggplats  

Montering av de prefabricerade broelementen utförs på olika sätt genom att 

elementen lyfts, glids eller på ett annat sätt transporteras på plats. Prefabricerade 

broelementen monteras vanligen med hjälp av kranar och traverser.94  

 

Montering av prefabricerade broelement på plats kräver noggrann planering för att 

det ska gå effektivt och snabb. När prefabricerade broelementen har tillverkats i 

fabriken transporteras de till byggplatsen med hjälp av lastbilar för monteringen. 

Monteringen och transporten sker vanligtvis på nätterna eller under helgerna för att 

undvika trafikstörningar. När broelementen är på plats, lyfts de upp med hjälp av en 

kran för att placera de på plats och montera dem. Vid större betongelement kan det 

krävas flera kranar.95  

 

Vid montering av prefabricerade broelementen på byggplatsen underlättar arbetet för 

personalen med mindre erfarenhet eftersom broelmenten lyfts upp med hjälp av 

kranar och placeras på plats som sedan monteras. Att montera broelementen på 

byggplatsen behöver inte lika mycket arbetskraften jämfört med det traditionella 

sättet. Med detta minskar även byggkostnader.96 

 

 

5.2.1. Monteringsmetoder av segmentbro 

 

Vid montering av prefabricerade segmentbroar används tre typer  av 

monteringsmetoder såsom  spann för spann  (Span-by-span), balanserad konsol 

(balanced cantilever) och progressiv byggnadsmetod. I spann för spann och 

balanserad konsol-metoden går det att utföra monteringen av segmenten från 

marken eller över vattenytan.97   

 

Spann för spann metod 

I spann för spann-metoden monteras hela spannen där det spänns och upprättas så 

att den blir självbärande innan nästa span av segment blir uppställt intill föregående, 

se figur 6.6 span för span metod. Därefter fogas de samman. Denna metod lämpar 

sig till spannlängder upp till 50 meter. Segmenten stöds av underliggande- och 

överliggande ställningar (utlastningsanordning) och segmenten spänns ihop, se figur 

6.4 även figur 6.5. När segmenten väl sitter ihop och vilar på deras rullager flyttas 

sedan ställningen vidare till nästa spann. När det finns utrymme kan dessa segment 

monteras på marknivå där de spänns ihop och därefter kan hela spannet lyftas på 

                                                
94  Federal Highway Administration. Connection Details for Prefabricated Bridge Elements and System (2013).  
95 Equipment worlds better roads. https://www.equipmentworld.com/?s=precast+bridges. (Hämtad 2018-05-31). 
96 Prefabricerade betongbroar. https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:321356/FULLTEXT01.pdf.  
97 Fédération international du béton. Precast segmental bridges (2017). ISBN: 978-2-88394-122-9  
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plats. Överliggande ställningar har fördelen att man inte behöver tillträde under bron, 

vilket lämpar sig vid byggen över motorväg.98    

 

Figur 6.4. Överliggande Ställning “overhead gantry”99    Figur 6.5. Underliggande 

Ställning“underslung truss”100   

Figur 6.6. Span för span metod.101  

 

Balanserad konsolmetod 

Balanserad konsolmetoden innebär att segmenten placeras på båda sidor av en 

bropelare för att behålla balansen, se figur 6.7. När de första segmenten sätts på 

plats från båda sidorna, används halva längden av segmentet på varsin sida av 

bropelaren och ligger på tillfälligt ställningsstöd. Uppsättningen av segmenten kan 

ske på olika sätt, såsom med hjälp av kran, överliggande ställningar mm. När 

segmenten når mittpunkten, avslutas de mötande sista delarna med en gjutning och 

efterspänning av segmenten.102  

                                                
98 Fédération international du béton. Precast segmental bridges (2017). ISBN: 978-2-88394-122-9   
99 Fédération international du béton. Precast segmental bridges (2017). ISBN: 978-2-88394-122-9 
100 Fédération international du béton. Precast segmental bridges (2017). ISBN: 978-2-88394-122-9  
101 Fédération international du béton. Precast segmental bridges (2017). ISBN: 978-2-88394-122-9  
102 Fédération international du béton. Precast segmental bridges (2017). ISBN: 978-2-88394-122-9  
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 Figur 6.7. Balanserad konsolmetod.103  

 

Progressiv byggnadsmetod 

Den tredje metoden är den progressiva byggnadstekniken. I denna teknik  börjar 

monteringen av segmenten från ena änden av bron och avslutas på den andra, 

segmenten placeras en och en efter varandra, se figur 6.8. Det kan i vissa fall 

behövas tillfälliga brokablar för att man ska nå nästa bropelare. Lyftningsutrustningar 

finns på änderna där de används för att lyfta segmenten på plats. Sedan fortsätter 

denna process tills man kommer till mitten där man fogar ihop segmenten.104  

 

Figur 6.8. Progressiv byggnadsmetod.105   

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
103 Fédération international du béton. Precast segmental bridges (2017). ISBN: 978-2-88394-122-9  
104 Fédération international du béton. Precast segmental bridges (2017). ISBN: 978-2-88394-122-9  
105 Fédération international du béton. Precast segmental bridges (2017). ISBN: 978-2-88394-122-9  
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6. Metod 

6.1. Val av metod 

Vi har i denna rapport valt att använda oss av kvalitativa intervjuer. Vi har valt denna 

metod då vi önskar betona intervjupersonernas erfarenheter och berättelser. Vi 

kommer att använda oss av en intervjuguide med utformade frågor i förväg som inte 

helt strikt kommer att följa ordningen samt tillåta följdfrågor. Detta innebär att 

intervjuerna kan sägas vara semistrukturerade intervjuer.106 Genom att använda oss 

av en intervjuguide, belyser vi de ämnen som är viktiga för rapporten, samtidigt som 

intervjuerna inte blir helt slutna.107 Intervjuerna har genomförts med personer 

yrkesverksamma inom brobyggande. Intervjuerna har skett på telefon samt genom 

fysiska besök. 

 

Fördelen med en kvalitativ undersökning är att tyngden läggs vid detaljer samt 

nyanser och det finns inga begränsningar på de svar man kan få. Fördelen med 

metoden är dess öppenhet. Det vill säga att undersökaren bestämmer i mycket liten 

utsträckning i förväg vad den ska leta efter och det är informationslämnare som 

bestämmer vilken information som ges. Detta ger den kvalitativa metoden en hög 

intern giltighet. Uppgiftslämnaren lämnar ut sina tolkningar och på så sätt får man 

fram kontexten. Problemformuleringen kan i en kvalitativ undersökning ändras med 

tiden som mer information fås, vilket gör metoden flexibel.108 

  

Nackdelen med denna metod är att den är resurskrävande, då intervjuer tar lång tid. 

Därför kan man med den kvalitativa metoden nå endast ett fåtal 

informationslämnare, vilket gör att vi inte kan generalisera. Detta ger en lägre extern 

giltighet. En annan nackdel är att den data som samlas in ofta är komplex, vilket gör 

det svårt att hålla en struktur och lättare att mista överblicken. Ett problem med 

denna metod är också undersökningseffekten, med andra ord att det är själva 

undersökningen som ger specifika resultat snarare än hur intervjupersonen upplever 

ett fenomen. Även flexibiliteten kan bli ett problem, då det kan skapas en känsla av 

att aldrig bli färdig med ständig ny information.109 

 

 

 

 

                                                
106 Bryman, Alan. Samhällsvetenskapliga metoder. upplaga 2 
107 Jacobsen, Ingvar, Dag.Vad, hur och varför? ”Om metodval i företagsekonomi och andra samhällsvetenskapliga 

ämnen”.upplaga. 
108 Jacobsen, Ingvar, Dag.Vad, hur och varför? ”Om metodval i företagsekonomi och andra samhällsvetenskapliga 
ämnen”.upplaga. 
109 Jacobsen, Ingvar, Dag.Vad, hur och varför? ”Om metodval i företagsekonomi och andra samhällsvetenskapliga 
ämnen”.upplaga. 
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6.2. Metodens tillförlitlighet 

Reliabilitet menas med den utsträckning vilken man kan upprepa en undersökning 

(replikering). Reliabiliteten handlar om mätningarnas pålitlighet och följdriktighet. Tre 

faktorer som är viktiga för huruvida ett mått är reliabelt är; stabilitet, intern reliabilitet 

samt interbedömarreliabilitet. Med ett måtts stabilitet menas att måttet är stabilt över 

tid, att de resultat som gäller ett urval av respondenter inte varierar. Det betyder att 

om ett fenomen hos en grupp mäts två gånger, ska resultaten inte skilja sig åt. Intern 

reliabilitet handlar om de indikatorer som utgör en skala är pålitliga och följsamma. 

Interbedömarreliabilitet betyder överensstämmelse mellan olika observatörer.110 

 

Med validitet menas huruvida man har undersökt det man skulle undersöka. Man 

ska alltså visa att man svarat på det man sagt att man ska svara på. Validitet skiljs åt 

i olika slags typer av validitet. Ytvaliditet innebär att måttet speglar innehållet i det 

aktuella begreppet. Samtidig validitet mäts genom att utifrån ett kriterium veta att 

olika fall skiljer sig åt och dessa är relevanta för begreppet som undersöks. Prediktiv 

validitet innebär att undersökaren använder sig av ett framtida kriterium som ännu 

inte finns. Begreppsvaliditet, när undersökaren utifrån en teori ska reducera 

hypoteser som är relevanta för begreppet som undersöks.111 

 

Vi skapade en tydlig intervjuguide med relevanta frågor som var kopplade till syftet 

samt frågeställningarna och skickade frågorna till respondenterna innan intervjuerna. 

Under intervjuerna kunde vi ställa följdfrågor och på så sätt klargöra våra tolkningar 

av respondenternas svar. Vi kunde även med följdfrågor därför anpassa 

intervjufrågorna bättre till syftet och frågeställningarna. Efter intervjuerna skickade vi 

de färdigställda transkriberingarna till respondenterna för att de skulle godkänna våra 

tolkningar av svaren innan vi presenterade dem i uppsatsen. Vi kunde därför minska 

riskerna för att det skulle uppstå missförstånd. Vi fick tydliggjorda tolkningar av 

respondenternas svar och respondenterna kunde omvänt förtydliga sig när de 

upplevde att vi tolkat något fel. Vi spelade in intervjuerna med hjälp av en 

mobiltelefon och efter intervjuerna transkriberade vi intervjuerna och presenterade 

dem sedan i avsnittet resultat. Utifrån ovanstående har i säkerställt metodens 

tillförlitlighet utifrån reliabilitet och validitet.  

 

 
 

 

 

                                                
110 Bryman, Alan. Samhällsvetenskapliga metoder. upplaga 2.  
111 Bryman, Alan. Samhällsvetenskapliga metoder. upplaga 2.  
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7. Resultat från intervjuer 

I det här avsnittet kommer resultaten av intervjuerna att presenteras med kategorier 

som är utformade utifrån intervjufrågorna. Svaren presenteras nedan. För att se 

frågorna och intervjupersoner, se bilaga 1 och bilaga 2. 

 

Segmentbroar 

 

Användning av konceptet 

Tre av respondenterna sa att man inte har denna storlek på broar i Sverige och 

därför används inte segmentbroar. En annan respondent menade att 

segmentbroar skulle kunna användas i Sverige, men det skulle behövas 

godkännande från Trafikverket avseende gestaltningskrav. Ytterligare en respondent 

svarade att det handlar om den byggkultur som finns idag och att denna behöver 

förändras för att man ska börja använda konceptet segmentbroar.  

 

Fördelar  

Respondenterna såg flertalet fördelar med konceptet segmentbroar. Exempelvis sa 

två respondenter att segmentbroar att det går fort att montera och en annan 

respondent tyckte att det finns fördelar i arbetsmiljö och tillgång till arbetskraft och 

tid. En annan respondent sa att fasta byggställningar inte behövs och man har mer 

kontroll över elementen vid byggande med segmentbroar samt att armeringen för 

segmenten borde hålla bättre kvalitet. Ännu en annan respondent såg en fördel med 

segmentbroar i att de är lätta att bygga och att många delar kan byggas i 

fabriksmiljö. Ytterligare en fördel som en respondent såg med konceptet är att den är 

fördelaktig att använda vid stora broprojekt. Ännu en fördel som ytterligare en 

respondent tyckte konceptet vara effektivt vid stora dalgångar och över vatten. 

 

Nackdelar 

En nackdel som tre respondenter såg är att det krävs stora projekt för att kunna gå 

med ekonomisk vinst, eftersom det krävs en ekonomi att kunna sätta upp en fabrik 

för att gjuta segmenten samt att köpa den utrustning som krävs. Användning av 

fogar var ytterligare en nackdel som tre av respondenterna såg då fogar visat sig 

negativa att använda och behövs vid byggande av segmentbroar. Såsom det sades 

vara en fördel vid stora broprojekt, var det två respondenter som sa att det är en 

nackdel att segmentbroar inte kan användas vid mindre broprojekt, såsom bro över 

motorväg samt att konceptet endast är lönsamt vid flertalet stora projekt. En 

respondent sa att nackdelen är kostnad, drift, underhåll och kvalitet och en annan 

respondent menade att estetiken är segmentbrons nackdel. Ytterligare en nackdel 

var det två respondenter som sa, vilken är förspänning, då det efter några 

decenniers användning av förspänning visat sig ha kvalitetsproblem.  
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Fogar 

 

Nackdelar 

Användningen av fogar såg många av respondenterna negativt på. Sju av 

respondenterna sa att det är negativt att använda fogar. En respondent sa  

att fogar gör brotypen ofta mer komplicerad än en traditionellt platsgjuten  

spännarmerad bro och två andra respondenter sa att med gjutfog skapas ett  

ytterligare arbetsmoment då torkningstid tillkommer, vilket man vill undvika. En 

respondent ansåg att torrfog är den mest lämpliga fogen vid segmentbroar då  

man snabbt kan gå vidare med nästa segment. Tre respondenter menade att vid de 

fall fog inte kan undvikas, ska täta betongfogar användas. Fyra respondenter sa att 

epoxifog är negativt ur ett miljöperspektiv och används inte.  En respondent uppgav 

att vägmiljön i Sverige har många nollpunktspassager och mycket saltanvändning, 

vilket gör att det är viktigt att konstruktionen är robust för att hålla undan klorider.  

 

NCC- montagebroar 

 

Fördelar 

Två respondenter såg konceptet som fördelaktigt med en relativt kort byggtid och 

ytterligare en respondent menade att man får ett snabbt montage. En respondent 

såg det fördelaktigt att använda konceptet vid den storleksklassen som används. 

Vidare uppgav två respondenter att de såg en fördelaktig användning av konceptet 

över vatten, där man har problem med formar och ställningsbyggande. Även över 

väg såg en respondent en fördel att använda sig av konceptet, där man kan 

begränsa trafikstörningar. Detta eftersom delar av bron är prefabricerade och 

resterande delar av bron gjuts på plats.  

 

Nackdelar 

En nackdel som tre respondenter påvisar är att estetiken inte är den bästa och 

konceptet är därav inte lämpligt att använda där det ställs krav på estetiken eller där 

det ställs specifika utformningskrav.  

 

Balkbroar 

 

Fördelar 

En respondent uppgav att det idag används stålbalkar över vattendrag. En fördel 

som fyra av respondenterna påvisade var att elementen tillverkas i en kontrollerad 

miljö. Vidare påvisade åtta av respondenterna att ytterligare en fördel är tidsvinsten 

som man får genom att korta byggtiden på plats. Framkomligheten är en annan 

fördel, som två respondenter uppgav, då trafiken kan släppas på direkt efter att 

balkarna är lagda och fortsätta resterande arbete med pågående trafik under vilket 

minskar störningarna på trafiken. Ytterligare två respondenter uppgav att det är 

fördelaktigt även över järnväg och vattendrag, då man inte behöver använda sig av 
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en formställning. Miljöperspektivet lyftes av en respondent som fördelaktigt för 

konceptet, genom att man minskar spill genom att man i en industri kan optimera 

användningen av materialet och inte använda mer än det man behöver.  

 

Nackdelar 

En nackdel som Trafikverket påpekade var bekymmer med inneslutet hålutrymme, 

då det måste finnas någon form av rörelse för att man ska kunna komma in med 

kamera för inspektion. En respondent påpekade att utseendet är en nackdel och att 

det är dyrt och låg kvalitet och ytterligare en respondent uppgav att man inte kan 

göra utformningen som man vill. En annan nackdel som två av respondenter 

påvisade är att man måste gjuta ihop balkarna vilket ger en sämre samverkan i 

konstruktionen. Två respondenter menade att man blir låst i flexibiliteten. Ännu en 

nackdel som påvisades av två respondenter är att elementen blir tunga och främst 

vid lyften kan de bli ett bekymmer, då stora kranar behövs vid lyft.  

 

ABC-metoden 

 

Användning av konceptet 

Fyra av respondenterna uppgav att konceptet används i Sverige genom att man 

bygger bron vid sidan av vägen och sedan lanserar den på plats. Det påvisades 

även av ännu en respondent att konceptet används i Sverige genom att planering 

och effektivisering av byggtiden och kostnader. Fyra respondenter ser att tekniken 

skulle kunna användas i Sverige medan en respondent menade att det inte finns 

sådana trafikproblem i Sverige med stora motorvägar för att det ska vara fördelaktigt 

med konceptet. En respondent tror inte att detta koncept skulle bli framgångsrikt i 

Sverige, då det finns högre kvalitetskrav på broar i Sverige än USA på grund av den 

svenska miljön. En respondent påvisade att det alltid innebär risker för att någonting 

ska gå fel, när man lanserar en bro på plats.  

 

Fördelar 

En fördel som en respondent uppgav är att trafikpåverkan minskar, då det kan göras 

mindre uppehåll och man kan släppa på trafiken snabbare. En respondent menade 

på att det är nödvändigt och inte bara fördelaktigt att vid järnvägsprojekt bygga bron 

vid sidan av och sedan lansera den på plats. Ännu en annan fördel som påvisades 

av ytterligare en respondent är den erfarenhetsåterföring som man får genom 

metoden då arbetet blir mer effektivt för varje projekt.  

 

Nackdelar 

En del mindre fördelaktiga aspekter med konceptet har redovisats ovan under 

”användning av konceptet” i rubriken ABC-metoden. Förutom dessa uppgav en 

respondent att det vanligtvis är dyrt att använda tekniken.  
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Tekniska krav 

 

Tekniska krav att förhålla sig till 

Exempel på de tekniska krav som fyra respondenterna uppgav att de behöver 

förhålla sig till är bärförmåga, livslängd och beständighet. En respondent uppgav att 

Trafikverkets nationella regler tillsammans med eurokoderna utgör det totala 

regelverket som man har att ta hänsyn till. En respondent menade att regelverket är 

skrivet efter platsgjutning och hur man tidigare har byggt broar och att regelverket 

behöver förändras och anpassas så att ny teknik ska kunna utvecklas. En annan 

respondent menade istället att det regelverk som finns är utifrån broar generellt och 

att det endast är ett kort avsnitt som avser just prefabricering. Dessa regler avser att 

bygga med element och är därmed inte specifika för prefabricerade broar och 

därmed gäller samma generella regler för prefabricerade som för övriga broar. 

Trafikverket uppgav att de inte ställer krav som är specifika för prefabricerade broar, 

utan ställer samma krav för prefabricerade broar som för övriga broar. Vidare 

uppgav Trafikverket att krav på estetiken exempelvis, är beroende på var bron ska 

byggas någonstans snarare än att reglerna skulle vara specifika för prefabricerade 

broar.  

 

Uppfyllande av kraven 

Trafikverket upplevde att de inte är lika detaljstyrda som förut, i sina kravsättningar 

och menade att de sätter ramarna för kraven. En respondent påvisade att det är 

svårt att uppfylla kravet på bärförmågan i fogar när konstruktionsdelar ska länkas 

ihop. Beständigheten var en aspekt som fyra av respondenterna påpekade och 

menade att det är svårt att uppfylla kraven för beständighet för en prefabricerad bro.  

 

Estetik 

 

Vikten av estetik/ utformning 

Fyra respondenterna uppgav att vikten av estetik är beroende på var bron är 

belägen, kommer folk att se och uppfatta bron då är det viktigt att bron är estetiskt 

tilltalande. En respondent menade att vid vissa platser är inte brons estetik av 

betydelse, exempelvis broar över motorväg. En annan respondent uppgav att 

utformningen är av stor vikt när det gäller detaljer såsom övergångar mellan olika 

prefabricerade element avseende beständigheten. Ännu en respondent menade att 

den bärande delen av bron inte har någon större betydelse för estetiken. Tre 

respondenterna sa att estetiken är viktig för att kunna uppfylla de krav som ställs på 

estetiken i förfrågningsunderlaget.  

 

Estetiken vid prefabricering 

Tre respondenter uppgav att det finns en del begränsningar för estetiken vid 

prefabricerade broar och en respondent uppgav att prefabricerade broar oftast blir 

mindre estetiskt tilltalande jämfört med platsgjutna broar. Ytterligare en respondent 
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menade att estetiken skiljer sig mellan prefabricering och platsgjutet, då man vid 

prefabricerade broar ser konstruktionsdelarna tydligare än vid platsgjutna broar.  

 

Byggtiden 

 

Förkortning av byggtiden 

Sex respondenter uppgav att byggtiden förkortas vid prefabricering jämfört med 

platsgjutet. Ytterligare två respondenter menade att även tiden som man behöver 

stänga av trafiken förkortas vid prefabricerade broar. En respondent uppgav att 

byggtiden för prefabricerade broar förkortades på byggarbetsplatsen, men själva 

byggtiden från att man bestämmer sig för att man vill ha en bro till att bron är på 

plats, är byggtiden densamma för prefabricerade broar som för en platsgjuten bro.  

 

Användningsområden 

 

Användningsområden där prefabricering lämpar sig 

Åtta respondenter sa att det är lämpligt att använda sig av prefabricerade broar vid 

väg och järnväg, då man vill få så få störningar i trafiken som möjligt. Användning av 

prefabricering är även lämpligt över vatten, vilket fem respondenter påvisade. En 

respondent sa att prefabricering är lämpligt där gestaltningskrav inte är avgörande 

och det är andra aspekter som är viktigare att ta hänsyn till än estetiken. Även där 

det är svårt att få plats med formställningar, uppgav två respondenter, att det är 

lämpligt att använda sig av prefabricering. Två respondenter påpekade att det är 

fördelaktigt om det uppstår en upprepningseffekt, att man gör fler broar på liknande 

sätt, vilket ger en effektivitet.  

 

Hinder 

 

Hinder för utförande av prefabricering av broar 

Begränsningar i estetiken eller utformningen är något som sex respondenter uppgav 

kan utgöra ett hinder för byggande av prefabricerade broar. Tre respondenter 

uppgav att betongelement är tunga och kan utgöra ett bekymmer med att lyfta 

elementen och att få dem på plats. Ytterligare ett hinder som två respondenter 

uppgav är att kulturen och arbetssättet idag består i en väl utarbetad teknik för 

platsbyggande, vilket behöver förändras för att kunna utveckla även prefabricerat 

byggande. En respondent menade att användning av prefabricering är en ovana och 

man är mer van vid att använda sig av platsgjutet. En respondent sa att ett hinder för 

prefabricering kan vara att nå upp till Trafikverkets krav och en respondent sa att det 

kan vara svårt att få en bro godkänd av Trafikverket om det är en bro som är helt 

prefabricerad i olika element som ska monteras ihop. Trafikverket i sin tur menade 

att de försöker få bort hinder genom att sätta ramar för kraven och att kraven är 

neutrala och inte särskilda för just prefabricering. En respondent påpekade att 

svenska broar har en komplicerad geometri, vilket gör det svårt att anpassa 
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prefabricerade broar till vägarna. En respondent menade att det som utgör ett hinder 

för byggande med prefabricering är att det finns få eller inga flexibla leverantörer av 

prefabricerade betongbalkar till broar.  

 

Övrigt 

 

En respondent sa att det är mest kostnadseffektivt att bygga en bro på plats. Men vid 

hänsyn till tid och andra kostnader, är det effektivt att bygga med prefabricering på 

befintliga miljöer där trafikomläggningar ger höga kostnader.  

En respondent sa att det är viktigt att man tänker på tekniken för kranuppställningen 

för att underlätta lyftet av elementen.  

 

Framtiden 

 

Hur framtiden ser ut för prefabricerade broar 

Att prefabricerade broar kommer att öka i framtiden, tror sex respondenter på. 

Ytterligare två respondenter tror att prefabricering kommer att öka och tror att detta 

beror på tidsaspekten, att byggtiden förkortas. Vidare tror ytterligare två 

respondenter på att prefabricering kommer att öka, men att detta istället beror på att 

det finns ett behov av att använda sig av prefabricering i större utsträckning i lägen 

där det finns bekymmer med trafik och avstängningar av trafiken. Ännu ett exempel 

på att prefabricering tros öka, påvisas av en respondent som uppger att kostnaden 

för ett projekt av prefabricering i helhet minskar, varför användningen av detta 

koncept kommer att öka.  Fyra respondenter tror att prefabricering i framtiden 

kommer att innebära att man tillverkar armeringskorgar i fabrik och att själva 

gjutningen sedan sker på byggplatsen. En respondent uppger att framtiden för 

prefabricering av broar beror på hur trafiken utvecklas. Om trafikproblem i städerna 

öka, kan det leda till att prefabricerat brobyggande ökar. Vidare tror respondenten att 

prefabricering i framtiden innebär att användning av platsgjutna produkter men med 

väldigt hög automatiseringsgrad. En respondent uppgav att det är svårt att få 

prefabricerade broar godkänd av Trafikverket, men ser gärna att man använder 

prefabricering i högre utsträckning. En respondent upplever att framtiden för 

prefabricering har ljusnat, med anledning av att fler entreprenörer har börjat ta 

initiativ mot prefabricering.  
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8. Analys 

Gemensamt för de tekniker för byggande med prefabricerade element är att de alla 

beskriver en rad olika fördelar med metoden. Metoderna utlovar minskad byggtid och 

medföljande minskade trafikstörningar, minskade byggnadskostnader samt 

väderoberoende miljöer. Av de resultat vi fått genom att ställa frågor till 

respondenterna som arbetar i byggsektionen inom brobyggande i Sverige, var 

många kritiska till att använda dessa metoder och för prefabricering.  

Respondenterna är inte kritiska till att korta byggtiden, eller att kunna dra ner på 

byggkostnaderna, snarare finns en farhåga för vad som reduceras i form av 

exempelvis kvalitet och beständighet. Det som verkar gemensamt för de flesta 

intervjupersonerna är att fogar helst inte ska användas överhuvudtaget och endast 

när det inte finns något annat alternativ. Somliga påpekar att om fogar behöver 

användas, ser man helst att detta är gjutfog då denna anses bäst lämpad. Däremot 

innebär användning av gjutfog ett ytterligare moment i byggprocessen. Genom att en 

prefabricerad bro byggs i delar som sedan ska sättas samman, går det inte att 

undvika att skarvar bildas. Detta innebär att någon form av fogning behövs att 

utföras vid dessa broar. Detta kan utgöra ett hinder för användning av prefabricerade 

broar.  

 

Utformningen är en faktor som tycks göra att prefabricerade broar inte alltid lämpar 

sig i Sverige. I de länder som främst använder sig av prefabriceringsmetoder, 

beskrivs att utformningen på broarna är enkla och enkelheten skildras som 

fördelaktig. Detta då det anses ge smidigare och okomplicerade byggkonstruktioner, 

vilket anses leda till minskade byggtider. Av de svar vi fått från de intervjuade 

personerna, tycks inte enkelheten i estetiken vara av värde och tycks snarare vara 

en orsak till varför inte prefabricerade broar inte vid varje tillfälle är lockande att 

använda i Sverige. Många av respondenterna menar på att estetiken och hur bron är 

utformad, är en viktig aspekt när man bygger broar i Sverige. Vid vissa platser är det 

av största vikt att bron är estetiskt utformad, exempelvis inne i en stad där många 

människor kan beskåda den.  

 

Åsikterna om användning av segmentbroar är delade. Utifrån de svar vi fått, tycks 

även personerna vi har intervjuat se fördelar med segmentbroar. Däremot tycks det 

inte vara lika möjligheter i Sverige som i de andra länder som idag använder denna 

metod. Detta då man menar att segmentbroar är till för mycket stora byggprojekt, 

vilka vi inte har i Sverige. Detta gör att för att kunna använda segmentbroar som 

metod, behövs stora ekonomiska investeringar. Då det inte finns många projekt i 

antalet i Sverige, gör att den ekonomin inte faller väl ut varför många entreprenörer 

inte ser en vinst med att bygga med denna metod.  

 

Vi ser även att det första intrycket av att man inte använder sig av prefabricering i 

Sverige delvis inte stämmer. Personerna vi har intervjuat beskriver exempelvis att de 

använder sig av prefabricerade balkar och ser fördelarna med att man kan släppa på 
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trafiken direkt efter att man lagt balkarna och fortsätta arbetet med pågående trafik 

under. Andra beskriver att de bygger bron vid sidan av vägen och sedan lanserar 

den på plats, och kan som ovan nämnt, låta trafiken fortgå medan arbetet på bron 

fortsätter. Detta innebär att man i Sverige använder sig av tekniker med 

prefabricerade element som liknar de metoder som är utvecklade i andra länder, 

såsom ABC-metoden och balkbroar. Däremot används inte metoderna fullt ut och 

inte i samma utsträckning. Detta då det inte tycks finnas lika stora behov av det i 

Sverige som i andra länder. Det anses inte finnas tillräckligt stora broprojekt och 

skulle inte vara ekonomiskt gynnsamma i Sverige. Användning av prefabricerade 

broelement ses ändå som fördelaktigt vid vissa tillfällen, om inte lika stor 

utsträckning som i de länder där dessa metoder används fullt ut. Gemensamt för de 

flesta intervjupersonerna är att det finns fördelar med att använda sig av 

prefabricering i brobyggande vid väg, järnväg och över vatten. Detta då man vid väg 

och järnväg kan minska störningarna på trafiken. Vid järnväg såg några 

yrkesverksamma detta som en nödvändighet. Över vatten ses det dessutom som 

fördelaktigt att undkomma användningen av formställningar.  
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9. Diskussion 

Det kan förstås att det inte används prefabricering av broar i lika stor utsträckning i 

Sverige som i länderna USA, Storbritannien samt Nederländerna. Många ser 

däremot fördelar med användningen vid vissa tillfällen och några ser att det i 

framtiden kommer att byggas mer med prefabricering. Det ser ut att finnas en kultur i 

Sverige där metoder för platsgjutna broar är ledande. Detta då traditionen är sådan 

och det är även dessa metoder som man utvecklat genom tiden. Detta gör att 

erfarenheten finns i dessa tekniker, vilket bidrar till att kulturen och traditionen med 

platsgjutet hålls vid liv. Genom att erfarenheten finns i metoder för platsgjutning kan 

det också vara svårt och ta tid att utveckla andra metoder. De metoder som används 

idag fungerar utifrån de krav som ställs på broar i Sverige idag. Däremot ser man 

behov av att kunna använda andra metoder än dessa. Exempelvis ser man att 

behov finns att effektivisera och korta byggtiden på plats vid vägar och järnvägar. 

Det som återkommande tycks vara problematiskt för att öka användningen av 

prefabricering i Sverige, är estetiken. Vid vägar och järnväg tycks man vara mer 

positiva vid att ge efter de höga kraven på estetiken som ställs vid andra platser, 

såsom inne i staden. För att kunna öka kunskapen och erfarenheten av 

prefabricering, behövs även att öka användningen av metoden.  

 

Metoderna som vi undersöker uppger att det är billigare med prefabricerade broar, 

medan respondenterna säger att det sett utifrån helheten blir dyrare med att 

använda prefabricering jämfört med platsgjuten. Det kan vara sanningsenligt, sett 

utifrån Sverige. Detta eftersom man i Sverige inte använder metoden i lika stor 

utsträckning, gör att kostnaderna är höga för en sådan ny metod. I exempelvis USA 

har man använt prefabricering under en längre tid, vilket gör att de har större 

kunskap och lång erfarenhet av prefabricering. Detta i sig har gjort att de utvecklat 

sina metoder. Vidare verkar det i USA finnas fortlöpande projekt, vilket gör att man i 

USA genom sina många projekt genom att använda metoderna också kan utveckla 

dem. När metoderna utvecklas och med erfarenheten som då tillkommer, kan 

elementen även standardiserat. Detta leder till att det blir billigare att använda 

metoden. Det är inte konstigt att det inte är billigt att använda metoden i Sverige, den 

är relativt ny för de som ska arbeta med metoden. Men genom att fortsätta använda 

metoden, att vidareutveckla den, kan standardisering uppnås och man kan få 

metoder som är fördelaktiga vid vissa tillfällen där behov finns.  
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10. Slutsatser 

10.1. Slutsatser 

 

Det har visat sig att en del av teknikerna används till viss del i Sverige men inte i 

samma utsträckning som i USA, Storbritannien och Nederländerna. Detta kan bero 

på att i Sverige har man inte samma trafikproblem eller den storleken av broprojekt 

jämfört med dessa länder ovan. I Sverige har man många broar med kurvor som gör 

det svårt för prefabricerade broar. Estetiken är en viktig faktor och Trafikverket ställer 

vid vissa områden höga krav på utformningen, exempelvis mitt i en stad där den 

beskådas av människor. Det gör att broar inne i (stadsmiljö) städer inte alltid kan 

uppfylla de kraven på estetiken, då det är svårt att bygga estetiska tilltalande 

prefabricerade broar. Vidare fann vi att det finns en kultur med att bygga platsbyggda 

broar samt att man anser att platsbyggt håller bra kvalitet. Vi såg även att fogar var 

något som sågs kritiskt bland intervjupersonerna, att man har haft mycket problem 

med fogarna. Styrkor med prefabricering är den snabba byggtiden på plats och att 

man inte behöver använda sig av formställning. En annan styrka är att man vid 

prefabricering genom att minska byggtiden på plats, även minskar tid som trafik 

behöver stoppas. Därigenom kan man även få en säkrare arbetsmiljö. Detta gör att 

det lämpar sig främst över väg och järnväg. Flertal av intervjupersonerna ser en 

ökning av prefabricerade broar i framtiden.   

10.2. Förslag till fortsatta studier 

Många olika intressanta åsikter har vi fått av de personerna som vi intervjuade om 

prefabricerade broar. Många av de personerna som vi intervjuade var överens om 

att framtiden om prefabricerade broar ser ljus ut men att några faktorer behöver 

utredas. Exempel nedan är våra förslag till fortsatta studier som kan studeras vidare.   

 

● Djupare undersökning av fogar och undersöka en alternativ lösning som kan 

ersätta fogning eftersom fogar är en stor orsak för beständighet. 

● Fortsatt studie på hur man skulle kunna få en mer estetisk tilltalande 

prefabricerad bro. 
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variation.Prestatonsblad 

 

NCC. Snabba brobyten och brobyggnationer (2013) 

<http://vpp.sbuf.se/Public/Documents/ProjectDocuments/67DF1791-66C1-426B-

8B17-371F122316E7%5CFinalReport%5CSBUF%2012691%20-

%20Svensk%20sammanfattning%20Snabba%20brobyten%20och%20brobyggnatio

ner.pdf > 

 

Prefabricerade betongbroar. https://www.diva-

portal.org/smash/get/diva2:321356/FULLTEXT01.pdf.  

 

Prefabricated bridge elements. 

<https://theconstructor.org/construction/bridge-construction-prefabricated-concrete-

system/16313/ > 
 

Roddenberry, Michelle.Servos, Joseph. Prefabricated/Precast Bridge Elements and 

Systems (PBES) for Off-System Bridges. 

<http://www.fdot.gov/structures/structuresresearchcenter/Final%20Reports/BDK83_9

77-13_rpt[1].pdf > 

 

Spanbeton Historia. 

<http://www.bruggenstichting.nl/index.php/tijdschrift/inhoud-bruggen/bruggen-

2011/bruggen-2011-maart/spanbeton-historisch-



42 
 

overzicht?highlight=WyJnZXByZWZhYnJpY2VlcmRlIiwiYnJ1ZyIsImJydWcnIiwiYnJ1

ZycuIiwiJ2JydWciLCJicnVnJywiLCInYnJ1ZyciXQ== > 

 

Sustainable precast concrete 

<http://www.sustainableprecast.ca/en/precast_sustainability/production_precast_con

crete/ > 

 

Spanbeton 

<https://www.spanbeton.nl/nl/73/inverted-t-beam-constructions-zipxl > 

 

Spanbeton.<https://www.spanbeton.nl/be/massief-samengestelde-constructies-

spanbeton/.> 

 

State of wisconsin.Department of Transportation (2018). Bridge manual  

<http://wisconsindot.gov/Pages/doing-bus/eng-consultants/cnslt-rsrces/strct/bridge-

manual.aspx > 

 

Strängbetong, presentationsblad.  

 

Trafikverket. Produktivitetsprogram Broar av seriekaraktär 

<https://www.trafikverket.se/contentassets/8750d9fa52ed4e3582f319f507c4038c/pro

duktivitetsprogram_seriebroar.pdf?id=91365> 
 

Artikel 

 

Hällmark Robert.White ,Harry.Collin Petter.(2012). Prefabricated Bridge 

Construction across Europe And America. Practice Periodical on Structural 

Design and Construction, v 17, n 3, p 82-92. DOI:10.1061/(ASCE)SC.1943-

5576.0000116 

 

Tomek, Radan (2017). Advantages of precast concrete in highway 

infrastructure construction. Procedia Engineering 196 ( 2017 ) 176 – 180 

https://doi.org/10.1016/j.proeng.2017.07.188  

 

Kim, M-K. McGovenern, S. Belsky, M. Middleton, C. Brilakis, L. (2016).A Suitability 

Analysis of Precast Components for Standardized Bridge Construction in the 

United Kingdom. Procedia Engineering 164 ( 2016 ) 188 – 195. 

https://doi.org/10.1016/j.proeng.2016.11.609  

 

Bilder 

 

Figur 5.1. Slide-in Bridge Construction 

<https://www.fhwa.dot.gov/construction/sibc/pubs/sibc_guide.pdf > 



43 
 

 

Figur 5.2. Geosynthetic Reinforced Soil – Integrated Bridge System 

<https://www.fhwa.dot.gov/publications/research/infrastructure/structures/11027/110

27.pdf> 

 

Figur 5.3. GRS-IBS 

< State of wisconsin.Department of Transportation.Bridge manual > 

 

Figur 5.4.GRS-IBS enkelstöd. 

< State of wisconsin.Department of Transportation.Bridge manual > 

 

Figur 5.5. Steg 1, Figur 5.6. Steg 2,  Figur 5.7. Steg 3 

<NCC. Socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbar bro med stor 
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12. Bilagor 

12.1. Bilaga 1, Intervjufrågor 

 

1. Vad är din roll/titel? 

2. Hur länge har du jobbat med detta?  

3. Använder ni er av prefabricerade broar? 

○ om inte, vad beror det på? 

○ om ja, vilka delar av bron är prefabricerade? 

○ Vad använder ni för teknik vid byggande av prefabricerade broar? 

4. Vad finns det för hinder vid byggande med prefabricerade broar? 

5. Hur viktig är utformningen/estetiken vid byggande av prefabricerade broar? 

6. Vilket användningsområde tycker du är lämpligt att använda prefabricerade 

broar? 

7. Hur ser ni på NCC- montagebroar? 

8. Användningen av segmentbroar används i USA, Storbritannien och 

Nederländerna. Tror ni detta koncept kan användas i Sverige?   

○ Vilka för- och nackdelar ser ni med segmentbroar? 

○ Kan du motivera hur ni ser på fogar? 

9. Vilken uppfattning har ni av användning av prefabricerade balkelement vid 

brobyggande? 

○ Vilka för- och nackdelar ser ni med balkelement? 

10. I USA används ABC-tekniken vid prefabricerade brobyggandet, Hur uppfattar 

ni ABC-tekniker? 

○ Skulle denna teknik kunna användas i Sverige? 

11. Vilka tekniska krav måste du som konstruktör ta hänsyn till 

○ Har några av dessa krav varit svåra att uppfylla då prefabricerade 

element har använts? 

12. Att bygga med prefabricerade broar förkortas byggtiden på bron jämför med 

platsgjutet, hur uppfattar ni det? 

13. Hur sker tillverkningsprocessen? 

○  Vad har ni för kvalitetskontroller i de olika stegen? 

      14. Hur ser ni på framtiden för prefabricerade broar? (Motivera) 
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12.2. Bilaga 2, Intervjupersoner 

 

Ola Kristensson, Centerlöf & Holmberg AB 

Thomas Kamrad, Centerlöf & Holmberg AB 

Tobias Larsson, NCC AB 

Jesper Janzon-Daniel, NCC AB 

Tomas Bodin, WSP 

Marcus Davidson, Skanska 

Niclas Westberg, Skanska 

Jan Werdelin, Strängbetong 

Ebbe Rosell, Trafikverket 

Parintervju: Fredrik Olsson, Trafikverket och Karl Magnus Krona, Trafikverket 
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