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Sammanfattning 

 

”Prefabricerad broproduktion ger ett snabbt montage och stor möjlighet att styra 

produktionsprocessen” 

(En av de intervjuade) 

 

Vid traditionell produktion av betongbroar tillverkas bron på plats. Ingående arbeten såsom 

byggande och rivning av ställning, formsättning, armering samt gjutning av bron är 

tidskrävande moment som innefattar oergonomiska arbetsställningar för yrkesarbetarna, där 

de dessutom exponeras för ogynnsamma väderförhållanden och höga höjder. De flesta 

betongbroar som byggs i Sverige utförs fortfarande enligt traditionella metoder innehållande 

många tidskrävande och ogynnsamma arbetsmoment.  

 

I rapporten behandlas prefabricerade betongbroar som är ett konkurrenskraftigt alternativ vid 

broproduktion. Broelementen tillverkas på fabrik och monteras på plats, vilket leder till 

tidsvinster, minskade trafikstörningar, förbättrad arbetsmiljö och bättre kvalitet. 

Prefabricerade betongbroar kan ses som en del av industrialiseringen av byggprocessen där 

standardiserade lösningar och metoder används för att effektivisera byggandet.  

 

Intervjuer med personer verksamma inom anläggningsbranschen har gjorts för att få fram ett 

så relevant resultat som möjligt. Dessa gav oss en övergripande uppfattning om prefabricerade 

betongbroars fördelar och nackdelar samt anledningarna till det låga användandet i Sverige.  

 

Rapporten visar att prefabricerade betongbroar är en möjlig produktionsmetod vid 

brobyggnad. De kvalitetsproblem som förekommit har arbetats bort, istället uppnås idag en 

bättre kvalitet på den färdiga bron. Beställarna måste dock värdera tidsaspekten redan i 

upphandlingsfasen för att prefabricerade betongbroar ska anses fördelaktiga. Dessutom måste 

projekteringsprocessen förändras och en ny kompetens arbetas fram inom branschen. 

Förändras dessa faktorer är vi helt övertygade om att prefabricerande betongbroar har en ljus 

framtid i Sverige.  
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Abstract 
 

”Precast bridge production gives a quick assemble and a great opportunity to control the 

production process” 

(One of the persons interviewed) 

 

Concrete bridges are traditionally made in place. Characteristic works for traditional bridge 

production are building and demolition of the scaffold, casing, reinforcement and casting of 

the bridge. These are time consuming moments where the workers are exposed to bad 

working positions, bad weather and high altitudes. Most of the concrete bridges built in 

Sweden are still performed by traditional methods containing many time consuming and 

unfavourable working moments.   

 

The report handles precast concrete bridges, which is a competitive alternative for production 

of bridges. The bridge elements is produced in factory and assembled on site, resulting in time 

savings, less traffic disorders, improved working environment and better quality. Precast 

concrete bridges can be seen as a part of the industrialization of the building process where 

standardize solutions and methods is used to rationalize the building.  

 

Interviews with people active in plant construction have been made to obtain the best possible 

result of the report. These interviews gave us a general view of the advantages and 

disadvantages of precast concrete bridges and the reasons for the low usage in Sweden.        

 

The report shows that it is possible to build with precast concrete bridges. The quality 

problems have been solved and instead a better quality of the finished bridge can be achieved. 

If precast concrete bridges should be considered advantageous the purchasers must evaluate 

the time factor already in the procurement phase. The planning process also has to be changed 

as well as a new competence needs to be developed within the industry. We are fully 

confident that the precast concrete bridges will have a bright future if these factors will be 

changed.     
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1. Inledning 

 

1.1 Bakgrund 
 

Byggbranschen idag går mot en mer industrialiserad byggprocess med större krav på kvalitet, 

arbetsmiljö och lönsamhet. Ett steg i utvecklingen mot en standardiserad byggprocess är att 

sträva efter en ökad användning av prefabricerade betongbroar. I Sverige är i dagsläget 

produktionen av prefabricerade betongbroar väldigt litet, när företag som t.ex. Trafikverket 

bygger nya broar använder de sig nästan uteslutande av platsgjutna broar. Detta betyder att 

trafik etc. måste ledas om en längre tid eftersom den berörda vägen alternativt järnvägen 

måste stängas av. Vägverket (1) (1996) skriver att tidsåtgången för att upprätta en 

prefabricerad betongbro blir betydligt lägre än för ett platsgjutet alternativ. Metoden med 

prefabricerade betongbroar är enligt The International Federation For Structural Concrete 

(2004) väl beprövad och används mycket i övriga Europa, i synnerhet i Holland, Belgien, 

Spanien, Italien och Storbritannien. Om orsakerna till den låga användningen av metoden i 

Sverige identifieras, kan införandet av prefabricerade betongbroar bli en kommande del av 

industrialiseringen. 

 

1.2 Syfte 
 

Syftet med rapporten är att ta reda på varför prefabricerade betongbroar inte används i större 

utsträckning i Sverige. 

 Undersöka om metoden är konkurrenskraftig jämfört med platsgjutna alternativ.  

 Identifiera faktorer till varför inte prefabricerade betongbroar utnyttjas i Sverige, då 

användandet är stort i övriga Europa.  

 Visa skillnader mellan prefabricerade och platsgjutna broar med avseende på kvalitet, 

arbetsmiljö, kostnad och tid. 

  

1.3 Målsättning 
 

 Rapporten ska väcka intresset för prefabricerade broar hos beställarna. 

 Öka industrialiseringen inom brobyggnad. 

 Införandet av prefabricerade betongbroar ska öka. 

 

1.4 Metod 
 

I denna rapport har information om prefabricerade betongbroar tagits fram genom 

litteraturstudier och intervjuer med personer verksamma inom anläggningsbranschen. Med 

hjälp av detta tillvägagångssätt vill vi visa på hur produktionen av prefabricerade betongbroar 

ser ut idag, skillnader mellan prefabricerade och platsgjutna metoder samt anledningar till det 

låga användandet i Sverige.  

 

Litteraturstudier 

Litteraturstudier har gjorts för att ta fram information om olika brotyper, prefabricerade 

betongbroars historiska utveckling, den industrialiserade byggprocessen samt fakta om 

produktionsmetoderna vid både prefabricerade och platsgjutna brobyggen. Data hämtades 

från biblioteket på Högskolan i Halmstad, Vägverkets databas, Banverkets databas och 
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artiklar från Internet. Sökningen inriktades på prefabricerade broar, prefabricerade 

betongprodukter, broar, produktionsmetoder och infrastruktur. 

 

Intervjuer 

I denna rapport utgör den kvalitativa datainsamlingen i form av intervjuer en mycket viktig 

del för resultatet. Eftersom det inte finns tillräckligt mycket relevant publicerad litteratur inom 

ämnet men väldigt mycket åsikter inom branschen så har vi valt att genomföra intervjuer med 

fem personer. Dessa innehar befattningar så som arbetschef, konstruktör och beställare. 

 

Eftersom relativt få enheter undersöktes och eftersom vi var intresserade av den enskilda 

individens åsikter lämpade sig den öppna individuella intervjun bäst. Intervjuerna 

genomfördes både via telefon och e-post samt genom fysiska besök.  

 

Ett dokument skickades ut till de personer som skulle intervjuas innehållande de frågor som vi 

ville ha svar på. Detta dokument var den intervjuade tillhanda senast en vecka före den 

planerade intervjun. Syftet med detta var att den intervjuade skulle få tid på sig att förbereda 

sig och på så sätt kunna lämna bättre och utförligare svar på frågorna. De genomförda 

intervjuerna spelades in för att i efterhand lättare kunna sammanfatta den intervjuades åsikter 

samt för att inte riskera att gå miste om relevant information. 

 

Avgränsningar 

Rapporten fokuserar på prefabricerade och platsgjutna betongbroar med spännvidd mindre än 

30 meter. Anledningen till denna avgränsning är att examensarbetet hade blivit alldeles för 

stort om undersökningen hade omfattat även större broar. Åsikter från beställarsidan som i 

detta fall representerades av Trafikverket behandlar prefabricerade betongbroar i allmänhet.   
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2 Litteraturstudier 

 

2.1 Industrialiserad process 
 

Det finns en mycket stor potential att bygga mer resurssnålt i Sverige. Enligt studier som 

gjorts är ungefär en tredjedel av byggprojektens produktionskostnad slöseri. Anledningen till 

slöseriet är att byggbranschen saknar kundfokus. Givetvis får kunden oftast vad den betalar 

för men ofta blir den erhållna produkten, t.ex. betongbron onödigt dyr (Josephson & 

Saukkoriipi, 2005). En del av att försöka minska slöseriet inom branschen är att börja bygga 

mer industrialiserat. För att lyckas med industrialiseringen måste kunden vara mer i centrum, 

metoder för planering, projektering och produktion måste utarbetas samt metoder för 

information, kommunikation och logistik/inköp måste standardiseras. Standardiserade 

byggsystem måste utvecklas så att personer på byggarbetsplatserna kan koncentrera sig på 

montagebyggande med högförädlade komponenter (Betongvaruindustrin, 2010). 

 

Att prefabricera innebär bl.a. att flytta produktionen från en provisorisk byggplats till en fast 

industri. Arbetet sker då i en väderskyddad miljö och med standardiserade byggmetoder vilket 

minskar risken för arbetsplatsolyckor. Om flera projekt produceras på liknande sätt ges 

skaleffekter, vilket betyder att komponenter som t.ex. balkar och plattor gjuts i fabrik istället 

för att formas och gjutas på plats (Betongvaruindustrin, 2010). 

 

Att standardisera byggnaderna och anläggningarna i sig, är inte den enda tanken med att 

införa ett industrialiserat platsbyggande. Målet är dessutom att effektivisera byggprocessen 

genom att införa klarare riktlinjer för hur projektering och produktion ska ske. 

Industrialisering innebär att standardisera byggandet och inte som många tror endast en ökad 

automatisering samt prefabricering. Hur produktionen ska utföras på byggarbetsplatserna idag 

bestäms i regel av respektive platschefer, som i de flesta fall gör som de alltid gjort. I en 

industrialiserad process ska samma arbetsuppgifter på olika byggen oberoende om vem som 

är platschef lösas enligt samma principer. En industrialisering kan exempelvis ge fördelar som 

minskade byggkostnader och byggtider, reducering av antalet fel i produktionen, ökad 

spridning av ”smarta produktionslösningar”, ökad kunskap om byggprocessen hos inblandade 

aktörer samt underlättat arbete för mindre erfaren personal (Caster & Deuschl, 2007). 

  

2.1.1 Förutsättningar för en ökad grad av industrialisering 
 

Ledningens ansvar 

För att en industrialisering ska ske måste nya tekniker, processer och arbetssätt införas. Detta 

kan i början ge upphov till ökade kostnader eftersom erfarenheter saknas. Detta kan leda till 

att den nya tekniken slopas om platschefen/projekteringsledaren/beställaren vill driva sitt 

projekt med vinst. Men om man istället ser till hela företaget och inte enskilda projekt och 

kortsiktiga besparingar, kan arbetssätt som ger ekonomisk vinning tas fram. 

Företagsledningen måste ge klara besked om vad som gäller och inte uppmana personalen att 

enbart när tid finns införa förändringar. Alla personer i företaget måste känna engagemang 

och en vilja till förändring för att direktivet ska nå hela vägen ut till byggarbetsplatserna. I 

nuläget finns två tydliga drivkrafter för ledningen att ta beslut om en industrialisering: 

 Byggtiderna kan minskas och även arbetskraften. Bristen på personal kan därmed 

bemötas med en industrialisering. 

 Varje enskilt projekts kostnader kan minskas med en industrialisering 
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Alternativvalskalkyl 

Tidsaspekten är en mycket stor del i ett byggprojekt där produktionstiden redan från start är 

snålt tilltagen. Eftersom projektledaren vill driva projektet med så stor vinst som möjligt 

kommer detta betyda att han är som mest intresserad av vad som sker under själva projektet 

och därmed bli ganska kortsiktig i sitt sätt att tänka. Fördelar som kan fås genom att använda 

sig av en ny teknik men som först blir kännbara efter avslutat projekt är han inte lika 

intresserad av. Ny teknik som kostar mer än den befintliga men som kan komma många 

senare projekt tillgodo blir därmed svår att introducera. Vi bör därmed skilja på ”korta 

faktorer” som påverkar byggprojektet direkt samt ”långsiktiga faktorer” som ger senare 

effekter på byggprojektet (Claeson - Jonsson & Jirebeck & Larsson, 2005). 

   

Ett ytterligare problem är att intäkter och kostnader inte direkt är mätbara i pengar. 

Exempelvis är kostnaden för att köpa in en prefabricerad bro enkel att mäta i kronor men dess 

positiva effekter som t.ex. en bättre arbetsmiljö för yrkesarbetaren är desto svårare att sätta ett 

värde på. Vi bör alltså även skilja på ”hårda faktorer” som kan mätas i kronor samt ”mjuka 

faktorer” som är svårare att mäta i kronor (Claeson – Jonsson & Jirebeck & Larsson, 2005). 

   

Att utveckla ett kalkylsystem som strukturerar och gör alla faktorer synliga för att kunna 

jämföra befintlig teknik med ny teknik är mycket lönsamt. Kostnadsmodellen enligt figur 2.1 

är ett mycket bra beslutsunderlag där intäkter och kostnader delas upp i mjuka/hårda faktorer 

samt korta/långa faktorer (Claeson – Jonsson & Jirebeck & Larsson, 2005).   

 

 

 

Mjuka 

faktorer 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hårda 

Faktorer 

 

 

 

 

 

 

Kortsiktiga    Långsiktiga 

faktorer           faktorer 

   
Figur 2.1 Alternativvalskalkyl (Illustratör Viktor Ehlorsson med inspiration från Claeson – Jonsson & 

Jirebeck & Larsson, 2005) 
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Standardisering 

När förändringar ska införas måste först verksamhetens olika moment i form av tidsåtgång, 

kostnad och effektivitet kartläggas. Standardisering måste ske så att mätning kan göras vilket 

är en förutsättning för att kunna se om det skett någon förbättring. Målet är att närma sig en 

mer industriliknande produktion genom att använda inarbetade standardlösningar. Genom att 

samla standardlösningar på en plats, kan de sedan tas fram vid aktuellt behov och projekt 

(Caster & Deuschl, 2007). 

 

Företagskultur 

För att få information om nya tekniker samt tillgång till andras erfarenheter krävs idag eget 

initiativ, vilket är en stor begränsning i spridandet av nya tekniker. Erfarenheter måste 

dokumenteras och spridas inom företaget för att en industrialisering ska fungera. Alla inom 

företaget måste arbeta mot ett gemensamt mål. Vägen för att uppnå det här kan vara att alla 

har ett gemensamt sätt att tänka på, en företagskultur. 

 

Idag saknas det inom byggföretagen i Sverige personal som aktivt arbetar med 

erfarenhetsåterföring, något som är nödvändigt för att öka industrialiseringen. Hittills har 

byggföretagen klarat sig bra, men skulle ett byggföretag börja med erfarenhetsåterknytning 

och utveckling av byggprocessen skulle det kunna ge stora fördelar gentemot konkurrenterna 

(Caster & Deuschl, 2007).  

  

2.1.2 Hur en industrialisering ska ske 
 

I en industrialiserad byggprocess måste då t.ex. när ett problem på byggarbetsplatsen uppstår 

frågas varför problemet uppstod. Därefter ska de som varit med om att skapa problemet 

kontaktas så att en gemensam lösning kan tas fram för att undvika att samma fel uppstår igen 

(Caster & Deuschl, 2007). 

  

Förbättringsmöjligheter 

En kartläggning av traditionella projekt måste göras innan en industrialiserad åtgärd kan 

introduceras, där möjligheter till förbättringar går att utläsa. Målet är att upptäcka vad det är 

som görs fel och sedan rätta till detta, inte att anklaga någon enskild individ. För att 

kartläggningen inte ska resultera i en enda röra bör man i början se till projektet i stort. Där 

det finns problem bör förändring utföras, och först när det är åtgärdat kan processen brytas ner 

ytterligare för att åskådliggöra problem som behöver åtgärdas på en lägre nivå. Efter att 

kartläggningen av hur förloppet ser ut i dagsläget gjorts, bör tydliga mål på förbättringar 

utformas. Genom att undersöka olika eventuella lösningar till problemet väljs sedan det mest 

lovande förslaget (Caster & Deuschl, 2007).   
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Inför förändring i processen 

När en ny process är framtagen gäller det att specificera hur den ska införas, hur det ska gå till 

samt vem som ska göra det. Till en början bör införandet av den förändrade processen eller 

tekniken ske i liten skala på enskilda projekt. Ett förslag är att ett eller ett flertal pilotprojekt 

arbetas fram där nya metoder prövas. Exempel på saker som bör tas i beaktning i ett sådant 

projekt listas nedan:  

 I projekteringen deltar alla inblandade i projektet 

 Projekteringsgruppen analyserar uppkomna fel i produktionen och tar sedan fram en 

lösning till nästkommande projekt 

 Avslutat projekt analyseras och utvärderas 

 Avstå från kortsiktiga vinster/besparingar till förmån för långsiktig ekonomisk vinning  

 Utarbeta en företagskultur som alltid uppmuntrar till förbättringar 

 

Förbättringar kan även tas fram under projektets gång. Exempelvis kan byggarbetarna och 

platscheferna komma med egna förslag på förbättringar och införa dem under projektet 

(Caster & Deuschl, 2007).  

 

Utvärdering av nya förslag 

För att tydligt kunna se om önskat resultat uppnåtts, måste alla införda förändringar 

utvärderas . Beslut om det är någon idé att använda sig av de nya metoderna eller om man ska 

använda sig av den nya tekniken även i andra projekt kan då tas. Om det är önskvärt att 

fortsätta med metoderna eller den nya tekniken ska i så fall erfarenheterna spridas (Caster & 

Deuschl, 2007).  

 

Erfarenhetsåterknytning 

I ett projekt är erfarenhetsåterknytning en mycket viktig del. Framförallt då nya tekniker 

införs eftersom erfarenheter från enskilt projekt kan ligga som grund för flera senare projekt. 

Fel som uppstod tidigare kan då undvikas. När en lyckad metod för ett projekt genomförts ska 

information om den spridas inom företaget. Utbildning av personalen kan då vara nödvändigt, 

gärna i närhet med produktionen rent tidsmässigt för bästa resultat (Caster & Deuschl, 2007). 

  

2.1.3 Nya tekniker 
 

En industrialisering av byggprocessen kan ske både genom att inköpsavtal standardiseras eller 

att användandet av en viss typ av bro standardiseras. En industrialisering innebär att 

produktionsprocessen standardiseras och verkar under ständig utveckling. Nya 

produktionstekniker måste införas. Dessa måste först införas i mindre skala, så att rätt teknik 

väljs och introduceras på ett lyckat sätt så att inte t.ex. kostnaderna för införandet blir alltför 

kostsamt (Caster & Deuschl, 2007).  

 

Projektering  

Projekteringen måste för att projektet ska bli lönsamt utföras så att produktionen anpassas till 

projektets förutsättningar. Erfarenheter från tidigare projekt inom företaget bör tas fram som 

underlag vid projekteringen. Enligt sex stycken erfarna produktionsledare som Gustav 

Deuschl och Rickard Caster har intervjuat bör alltid den tekniskt enklaste tekniken väljas. Om 

den enklaste tekniken väljs fås enligt dem en god ekonomi i projektet samtidigt som 

kvaliteten säkras. Den fortsatta projekteringen bör sedan anpassas efter vald 

produktionsteknik. Förutom konstruktionsritningar bör även arbetsritningar tas fram för att 

underlätta vid produktionen. I konstruktionens utformning bör enkelhet och repetition 

eftersträvas (Caster & Deuschl, 2007).  
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 Produktion 

Omstruktureringar samt nya arbetssätt på byggarbetsplatsen krävs för att nya 

produktionstekniker ska fungera. För att nå framgång med de nya teknikerna krävs utbildning 

av yrkesarbetarna, eftersom nya tekniker innebär nya arbetsvillkor. 

  

Om arbetsmiljön påverkas positivt eller negativt vid användandet av de nya arbetsmetoderna 

då införandet av ny teknik sker kan skilja sig mellan olika tekniker (Caster & Deuschl, 2007). 

Traditionell broproduktion karaktäriseras av belastande moment vid armeringsarbete, 

gjutning, formbyggnad – rivning etc.  Genom att använda sig av helt prefabricerade 

betongelement blir de oergonomiska arbetsmomenten som faktiskt finns inom arbete med 

armering och betonggjutning färre, samtidigt som byggtiden blir betydligt kortare. 

  

För att uppnå en industriell produktion räcker det inte med att uppkomna fel i produktionen 

löses på plats, som de gör idag. Den verkliga orsaken till felet måste hittas. Genom att fråga 

varför felet uppstod och spåra bakåt i processen kan den verkliga orsaken till felet identifieras 

och åtgärdas. De personer som orsakade felet bör få uppleva felet i produktionen, vilket ger 

dem en större förståelse av vad som var fel och varför det var fel. Möjligheter för att lösa 

problemet och förebygga att det uppstår igen blir dessutom tydligare (Caster & Deuschl, 

2007).    
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2.2 Broar 
 

2.2.1 Definitioner 
 

En bro definieras som ett byggnadsverk med en spännvidd över 2 meter och med avsikt att 

leda trafik över eller förbi ett av naturen eller människan skapat hinder, till exempel korsande 

väg, järnväg, vattendrag, dalgång eller ravin. Spännvidden mäts vinkelrätt mot stöden, i de 

fall där stöden inte är parallellt placerade är spännvidden lika med det minsta avståndet 

mellan stöden (Vägverket (1), 1996).  

 

Broar benämns och delas i huvudsak in efter följande förutsättningar, vilken typ av trafik bron 

ska bära, materialet bron är byggd av samt konstruktionens verkningssätt. När indelningen 

sker efter vilken slags trafik som kommer att trafikera bron skiljer man på väg- och gatubroar 

som leder biltrafik, järnvägs- och spårvägsbroar som leder tåg samt broar avsedda för gång- 

och cykeltrafik. När uppdelning sker med hänsyn till materialet benämns broarna som 

aluminiumbroar, betongbroar, stenbroar, strålbroar och träbroar. I de fall när flera material 

används i samma bro sker benämningen i första hand efter de material som är bärande i 

konstruktionen. En vanlig kombination är en s.k. samverkansbro som är en stålbalkbro med 

brobana i betong och därför klassas som stålbro. Huvuddelen av de broar som finns i Sverige 

idag är betongbroar (Vägverket (1), 1996). 

 

När sorteringen av broar sker med hänsyn till konstruktionens verkningssätt benämns de 

balkbroar, rambroar, plattbroar, rörbroar, bågbroar, fackversbroar, snedkabelbroar och 

hängbroar. Ytterligare ett sätt att definiera olika brotyper är att ange om de är fasta eller 

rörliga, d.v.s. om en bro är öppningsbar eller inte. Förutom ovan nämnda brotyper 

förekommer än mängd kombinationer och varianter av olika broar, i synnerhet gäller detta 

material och konstruktionstyp. Detta leder till att en bro kan få flera olika benämningar 

beroende på i vilket sammanhang de nämns (Vägverket (1), 1996). 

 

2.2.2 Ingående delar 
 

Konstruktionen av en bro delas vanligtvis upp i tre delar, grundläggning, underbyggnad och 

överbyggnad, se figur 2.2. Överbyggnaden innehåller huvud- eller primärkonstruktioner och 

sekundärkonstruktion och har som uppgift att uppta laster från den trafik som trafikerar bron. 

I underbyggnaden ingår alla konstruktionsdelar som utnyttjas för att föra ner laster från 

överbyggnaden till stabil grund (Sundquist, 2005). 

 

 
Figur 2.2 Ingående delar (Sundqvist, 2005) 

 



9 

Grundläggning 

Med grundläggning avses de konstruktionsdelar som befinner sig nedanför underbyggnaden, 

vanligen ingående delar kan vara bottenplatta, pålar, fyllningsmaterial och spont. 

Bottenplattan har som uppgift att ta upp lasterna från bron och överföra dem till marken eller 

eventuella pålar. Pålning förekommer i de fall då marken har dålig bärighet och förstärkning 

krävs för att föra ner lasterna till berg eller mark med bättre bärighet. Fyllningsmaterial är 

schaktmassor med bättre bärighet än den jordart som marken bestod av innan 

grundläggningsarbetet startade. Sponter används oftast som erosionsskydd under byggtiden, 

men kan även i vissa fall lämnas kvar efteråt. Hur grundläggningen utformas bestäms i 

samråd med en geotekniker utifrån en geoteknisk utredning för att säkerställa att bron och 

anslutande vägbankar ges en säker funktion (Vägverket (1), 1996). 

  

Underbyggnad 

Underbyggnaden definieras som de delar som befinner sig mellan överbyggnaden och 

grundläggningen, den består huvudsakligen av landfästen, vingmurar och stöd. Landfästen är 

brons ändstöd och har som uppgift att ta upp laster från överbyggnaden och de jordtryck som 

uppkommer i den anslutande vägbanken. Vingmurar används för att jämna ut de 

höjdskillnader som uppstår vid brons ändstöd. Hur en bro uppfattas ur estetiskt synvinkel 

beror mycket på hur vingmurarna är utformade, för att dessa inte ska bli alltför framträdande 

vid broar med små spännvidder eller liten brobredd bör man ha som riktvärde att inte utföra 

vingmurarna längre än brons fria spännvidd eller totala brobredd (Vägverket (1), 1996). Ett 

brostöd kan utföras antingen som en skiva eller pelare. De ingående delarna i ett stöd 

benämns frontmur, lagerpall och pelare. Frontmuren är den del som gjuts samman med 

vingmuren och tillsammans för ner lasterna i bottenplattan. Den del av stödet där lagret vilar 

på kallas lagerpall (Sundquist, 2005). 

 

Överbyggnad 

Till överbyggnaden räknas huvud- eller primärkonstruktion och sekundärkonstruktion, 

särskilda förband och lager. Samtliga av dessa delar är placerade ovanför stöden och har som 

uppgift att ta upp krafter från trafiken på bron. Primärkonstruktion i en balkbro är de balkar 

som tar upp krafter i brons längd- samt vertikalriktning. Till sekundärkonstruktioner räknas de 

övriga konstruktionsdelar t.ex. brobaneplattan, tvärbalkar, sekundära längsbalkar och 

tvärförband som används för att föra över trafiklaster till primärkonstruktionen (Sundquist, 

2005). 

 

För att överföra krafter mellan över- och underbyggnaden samt tillåta bron att röra sig i 

längdled och sidled utformas upplaget oftast som ett lager. Det finns flera olika varianter på 

lager, t.ex. glidlager, rullager och armerade gummilager. De skarvar som uppkommer i 

överbyggnaden eller mellan över- och underbyggnaden förses med en övergångskonstruktion. 

Den består ofta av en eller flera gummiprofiler för att kunna ta upp längsgående och vertikala 

rörelser, den ska även skydda underliggande konstruktionsdelar från exempelvis sand, grus, 

och saltvatten (Banverket, 2009). 

 

Överbyggnaden består av flera olika delar som behövs för trafiken samt brons underhåll och 

beständighet. För trafiken på bron krävs exempelvis broräcken, belysning och vägmärken. 

Dagvatten leds bort från bron i form av ytavlopp och grundavlopp, dessa avloppssystem ska 

placeras så att dropp på underliggande konstruktionsdelar undviks. Då isolering har använt 

krävs även ett gasutlopp för att förhindra blåsbildning under tätskiktet. Vid större broar byggs 

separata inspektionsbryggor och andra anordningar för att förenkla framtida underhåll av bron 

(Sundquist, 2005). 
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2.3 Brotyper 
 

2.3.1 Rambroar 
 

I Sverige är rambroar i armerad betong den vanligast förekommande brotypen. Ca 50 % av 

Vägverkets totala brobestånd består av denna typ. Rambroar utförs både som balkrambro eller 

plattrambro. Dessa utförs normalt i endast ett spann eftersom vid brobyggen i flera spann är 

det tekniskt och mer ekonomiskt fördelaktigt att uppföra en kontinuerlig balkbro istället. Vid 

mindre spännvidder och goda grundläggningsförhållanden är plattrambron i ett spann den 

klart vanligaste brotypen, se figur 2.3 (Vägverket (1), 1996). 

 

 
Figur 2.3 Plattrambro (fotograf Viktor Ehlorsson ) 

 

 Plattrambroar 

I en plattrambro utförs farbanan ingjuten och inspänd i brons frontmur. Frontmuren benämns 

ramben, och dessa placeras sedan på en bottenplatta. Plattrambroar upprättas oftast 

slakarmerade i ett spann med spännvidder runt 20-25 meter. Man kan även tillverka bron 

spännarmerad och då kan spännvidden ökas till 35 meter. En ekonomisk jämförelse mellan 

dessa båda typer visar att spännarmerade plattrambroar anses fördelaktiga ned till spännvidder 

på 22-23 meter. Slakarmerade plattrambroar har ur teknisk synvinkel en maximal spännvidd 

på 25 meter som inte bör överskridas (Vägverket (1), 1996). 

 

Plattrambron används med fördel när brons ändstöd inte är parallella samt när man har låga 

krav på den fria öppningen (Vägverket, 1996). En annan fördel är att brons konstruktionshöjd 

är relativt låg, vid mindre spännvidder kan en plattjocklek ner mot 0,3 meter användas och vid 

större spännvidder hamnar tjockleken runt 1,3 meter (Sundquist, 2005). I de fall där marken 

har dålig bärighet eller vid svåra grundläggningsförhållanden och spännvidden understiger 

10-12 meter kan bron uppföras som en sluten ram, d.v.s. att en hel bottenplatta gjuts mellan 

rambenen. Rambenen bör alltid vara ungefär lika höga, ett riktmärke är att de ska vara högre 

än 1/4 av spännvidden i slakarmerade plattrambroar och högre än 1/6 vid användandet av 

spännarmering. Vid olika höjder på rambenen är inte krafterna från jordtryck och överlast i 

jämvikt vilket leder till att det kortaste av rambenen samt dess bottenplatta får större 

påkänningar. Då brons spännvidd överstiger 12 meter votas, d.v.s. förtjockas brobaneplattan 

vid upplaget med en rak vot där votlängden motsvarar 1/5 av spännvidden, se figur 2.4. När 



11 

brons spännvidd överstiger 20 meter utförs voten istället som en parabelkurva över hela 

spännvidden då detta ger ett bättre estetiskt intryck. Vid uppförandet av platta med rak 

undersida använder man sig av en mindre vot placerad vid ramhörnet (Vägverket (1), 1996). 

 
Figur 2.4 Exempel på vot (fotograf Viktor Ehlorsson) 

 

 Balkrambroar 

En balkrambro kan uppföras med större spännvidder jämfört med plattrambro, men den 

kräver då en ökad konstruktionshöjd, se figur 2.5. Balkrambron är utformad så att 

huvudbalkarna i överbyggnaden fortsätter ner över frontmuren och på så sätt ersätter 

vingmurarna. Förekomsten av slakarmerade balkrambroar är idag mycket ovanlig, vid kortare 

spännvidder används istället plattrambron och vid längre spännvidder balkbron. Vid 

användandet av spännarmerade konstruktioner kan brons spännvidd uppgå till 40-50 meter i 

ett spann. Balkarna utförs både med rak undersida alternativt med voter, dock bör inte voterna 

vara mer än 30 % högre än konstruktionshöjden i fältet (Vägverket (1), 1996). 

 

 
Figur 2.5. Balkrambro (fotograf Viktor Ehlorsson) 
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2.3.2 Plattbroar 
 

I denna variant av bro består överbyggnaden av en platta i betong som vanligen utförs 

slakarmerad med spännvidd upp till 25 meter vid flera spann eller upp till 18 meter i ett 

spann, se figur 2.6. Uppförandet av spännarmerade plattbroar är mindre förekommande, men 

de kan vid behov tillverkas med spännvidder upp till 35 meter. När spännvidden överstiger 

18-20 meter utförs ofta plattan med hålursparingar eller som ribbalkar eftersom plattans 

egentyngd och nedböjning av permanent last annars kan skapa problem. Den merkostnad som 

då uppstår i form av mer komplicerad armering och formsättning får vägas mot de 

besparingar som görs i och med lägre egentyngd och minskad åtgång av betong. Den största 

fördelen med plattbron är den låga konstruktionshöjden, normal utförs plattbron med en 

konstant plattjocklek motsvarande 4-5% av spännvidden i innerspann över hela brons längd 

(Vägverket (1), 1996). 

 

 
Figur 2.6 Plattbro i betong (fotograf Victor Palmqvist) 
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2.3.3 Balkbroar 
Balkbroar kännetecknas av att de har bärande huvudbalkar i stål eller betong, se figur 2.7. De 

uppförs normalt i ett spann med spännvidder från 18-20 meter eller i flera spann då med 

spännvidder från 22 meter och uppåt. Ur teknisk och ekonomisk synvinkel anses det 

fördelaktigt att utföra bron med en stor balkhöjd om det finns tillgängligt utrymme till detta. 

Dock kan detta ge bron ett klumpigt intryck och bör därför undvikas om balken ska placeras 

relativt nära marken eller vattenytan (Vägverket (1), 1996). 

 

 
Figur 2.7 Balkbro (fotograf Viktor Ehlorsson) 

 

Betongbalkbroar 

Balkbroar med bärande huvudbalkar i betong benämns betongbalkbroar, se figur 2.8. Dessa 

utförs som slakarmerade med spännvidder från 15-20 meter och uppåt eller som 

spännarmerade med spännvidder över 25 meter. Vad som avgör valet mellan slak- eller 

spännarmerade balkar är givetvis brons sträckning men även vilken konstruktionshöjd som 

kan tillåtas. En betongbalkbro kan ur estetisk synvinkel med fördel utföras med lutande 

mellanstöd. Detta ställer dock höga krav på grundläggningen som måste utföras på berg eller 

mycket fast friktionsmaterial då horisontalkrafterna från de lutande stöden blir mycket stora 

(Vägverket (1), 1996). 

 

 
Figur 2.8 Betongbalkbro (fotograf Viktor Ehlorsson) 
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 Stålbalkbroar 

När brosträckningen går över vattendrag kommer användandet av stålbalkbroar väl till pass. 

Huvudbalkarna av stål lanseras på plats, d.v.s. skjuts ut ifrån ena landfästet över vattendraget 

för att sedan nå det andra landfästet och på så sätt undviks ställningsbyggande. I vissa fall kan 

stålbalkarna även lyftas på plats med kran. Dessa metoder leder till en kortare produktionstid 

jämfört med konstruktioner bestående av enbart betong. Då priset på stål är högt utförs 

vanligtvis stålbalkbroar som så kallade samverkansbroar, d.v.s. med ett bärande balksystem 

av stål och en brobaneplatta av betong. För att samverkan ska ske mellan de olika materialen 

gjuts brobaneplattan samman med de så kallade studsen på stålbalkarna. Studsen består av 

bultar som är svetsade på angivna avstånd längs överflänsen av stålbalken. Att utföra även 

brobaneplattan av stål anses mycket oekonomiskt och är endast aktuellt då man har 

begränsningar på konstruktionens egentyngd. Vid byggnation av samverkansbroar utgör priset 

för stålet ungefär 30-40 % av den totala brokostnaden. Nackdelen med stålbalkbroar är att de 

är känsliga för påkörningskrafter från exempelvis fordon eller större båtar, vilket har lett till 

att de måste ha en högre fri höjd jämfört med betongbroar (Vägverket (1), 1996).       

 

Lådbalkbroar 

Lådbalkbroar används lämpligen vid stora spännvidder eller när det förekommer 

begränsningar i tillgänglig konstruktionshöjd, se figur 2.9. Den förekommer även då 

överbyggnaden är utsatt för kraftiga vridande moment, t.ex. vid enpelarbroar och starkt 

plankrökta broar. Lådbalksbron väljs ibland av estetiska skäl då den anses ge ett lugnt intryck. 

Den konsolutbyggda lådbalksbron används vid spännvidder mellan 90-200 meter och kräver 

under byggnadsskedet inga ställningar (Vägverket (1), 1996). 

 

 
Figur 2.9 Lådsektion (Vägverket (1), 1996) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 

2.3.4 Rörbroar 
 

Rörbroar är ett brosystem utfört med valvformade element i stål eller betong, och som främst 

används för gång- och cykeltrafik samt över vattendrag, se figur 2.10. Denna brotyp kan 

användas vid spännvidder upp till sju meter. Bron uppförs genom att man monterar samman 

olika vägg-, tak-, och bottenelement för att åstadkomma erforderlig öppningsarea för att sedan 

blästra och isolera skarvar och takplattor innan återfyllning sker (Betongvaruindustrin, 2010). 

En rörbro fungerar genom samverkan med omkringliggande jord och kräver därför stabilt stöd 

från grund och kringfyllning. Grundläggningen måste ske på tjälfritt djup och konstruktionen 

klarar i normalfallet en överfyllnad upp till sex meter (Vägverket (1), 1996). 

 

 
Figur 2.10 Rörbro (Betongvaruindustrin, 2010) 
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2.3.5 Bågbroar 
 

Vid brobyggnationer med spännvidder över 60 meter var bågbron tidigare mycket vanligt, 

numera har den dock blivit utkonkurrerad av enklare och billigare brotyper. Då man vid 

nyproduktion idag trots detta väljer att uppföra en bågbro så har detta val gjorts av i första 

hand estetiska skäl, se figur 2.11 (Vägverket, 1996). Denna brotyp kan utföras i både stål och 

betong samt med både överliggande alternativt underliggande båge. Laster som uppstår i 

denna brotyp upptas i huvudsak genom tryckkrafter i bågen, detta gäller oberoende av hur 

farbanan är placerad. Vid användandet av överliggande båge används hängstag för att 

förankra brobaneplattan i bågen (Sundquist, 2005).  

 

 
Figur 2.11 Tärendö Bågbro (fotograf Rickard Sundqvist, 2010) 

 

2.3.6 Snedkabelbroar 
 

Snedkabelbroar är idag den mest förekommande brotypen vid spännvidder mellan 100 och 

500 meter. Bron är uppbyggd med hjälp av tre huvuddelar, kablar, pyloner och 

förstyvningsbalkar. Laster som uppkommer på brobanan överförs till förstyvningsbalkarna 

som med hjälp av kablarna är uppspända i pylonerna. Kablarna kan placeras på flera olika 

sätt, både symmetriskt och osymmetriskt placering förekommer. Tre vanligt förekommande 

system är solfjädersystem där alla kablar förankras nära pylontoppen, halv-solfjädersystem 

där förankringarna sprids ut längs en större längd på pylonen samt harpsystem där 

förankringarna fördelas jämt över pylonen, se figur 2.12 (Vägverket (1), 1996).  

 
 

Figur 2.12 Solfjädersystem, halvsolfjädersystem, harpsystem. (Sundqvist, 2005) 



17 

 I de flesta snedkabelbroar som finns uppförda i dagsläget har man använt sig av så kallade 

patentslutna prefabricerade kablar. Denna kabeltyp är uppbyggd med en kärna av runda trådar 

omgivet av ett eller två lager kilformade trådar och sedan ytterst ett eller flera lager av trådar 

med z-profil, se figur 2.13. Denna konstruktion medför att kabeln blir självihopdragande vid 

dragpåverkan vilket skapar en mycket tät yta med bra korrosionsbeständighet. Kablarna kan 

även täckas med ett lager rostskyddsfett som sedan kläs in med ett tätt hölje för att på så sätt 

ytterliggare minska risken för korrosion (Sundquist, 2005). En stor fördel med snedkabelbroar 

är att de kan uppföras utan ställningar då de hela tiden, under såväl produktionstiden som när 

de står färdigbyggda är självbärande. Brodäcket kan utföras helt i betong eller som en 

samverkanskonstruktion mellan stål och betong (Vägverket (1), 1996).    

 

 
Figur 2.13 Exempel på kablar (Sundqvist, 2005) 

 

2.3.7 Hängbroar 
 

Vid spännvidder över 500 meter är det mycket lämpligt att utföra bron som en hängbro, se 

figur 2.14 (Vägverket (1), 1996). Sedan man började bygga stora broar runt om i världen så 

har det nästan alltid varit en hängbro som haft rekordet gällande den största spännvidden 

(Sundquist, 2005). Likt snedkabelbron består hängbron av kablar, pyloner och 

förstyvningsbalk, utöver det tillkommer det ankarblock som förankrar huvudkablarna samt 

vertikala hängare som ansluter förstyvningsbalken till huvudkabeln. Monteringen av en 

hängbro startar med att huvudkablarna monteras, därefter hissas sektioner av 

förstyvningsbalken upp och monteras i de vertikala hängarna som sitter fast på huvudkabeln. 

Precis som vid byggandet av en snedkabelbro så kan produktionen ske helt utan ställningar 

(Vägverket (1), 1996). 

 

 
Figur 2.14 Akashi Bridge i Japan (Impact Lab, 2010) 
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2.3.8 Gång- och cykeltunnlar samt vägportar 
 

Gång och cykeltunnlar, även kallade GC-broar, uppförs normalt med helt och hållet 

prefabricerade betongelement, se figur 2.15. Storleken på brons öppning är väldigt varierande, 

men normalt ligger den fria höjden mellan 2,5 och 3,5 meter och bredden på 3–6 meter. På 

fabriken där tillverkningen av de prefabricerade betongelementen sker gjuter man även in 

eventuella armaturer och kopplingslådor, samt gör håltagningar för broräcken för att 

minimera de arbeten som måste utföras ute på byggplatsen. När alla betongelement är 

monterade så blästras och isoleras bron, därefter sker återfyllningen. Någon pågjutning krävs 

inte, utan överbyggnaden utförs direkt på prefabdäcket (Betongvaruindustrin, 2010).   

 

Vid uppförande av vägportar använder man sig av samma system som vid GC-broar, dock 

leder kraven på större öppningsmått till ökade elementdimensioner. Den fria höjden på en 

vägport är oftast 4,7 meter och bredden varierar mellan 4 och 16 meter. Då bredden överstiger 

6 meter utförs däckplattorna förspända. Förfarandet vid uppförandet, så som montering, 

isolering och blästring sker enligt samma princip som för GC-broar (Betongvaruindustrin, 

2010). 

 
Figur 2.15 Gång – och cykeltunnel (Betongvaruindustrin, 2010) 
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2.4 Prefabricerade betongprodukter  
 

Studier som gjorts visar på att ungefär en tredjedel av ett projekts produktionskostnad är 

slöseri. Ca 10 % av detta slöseri består av fel och kontroller och drygt 10 % är väntan, 

stillastående maskiner och materialspill. Den resterande delen, ca 12 %, utgörs av sjukdomar 

och skador relaterade till arbetet. Att införa ett industriellt byggande kan vara ett sätt att 

minska slöseriet i byggbranschen (Betongvaruindustrin, 2010). 

 

Det arbete som görs i projekterings- och planeringsskedet återspeglas senare i kvalitén på 

byggnader och byggnadsverk. Samband finns mellan komponentkvalitet, system och 

byggdelar. Kvalitetsmedvetenheten inom prefabindustrin är hög. Detta gäller förutom 

betongelementskvaliteten även produktionsteknik och miljöpåverkan. Affärsidén inom 

prefabindustrin innebär i stora drag att leverera kompletta system med en hög måttkvalitet. 

Genom att använda sig av betongelement och andra förtillverkade komponenter och system i 

byggprocessen ökar produktiviteten på byggarbetsplatsen samtidigt som byggtiderna förkortas 

rejält, se figur 2.16 (Betongvaruindustrin, 2010).  

 

 
Figur 2.16 Produktionstid för prefabricerad och platsgjuten produktion vid husbyggnad 

(Betongvaruindustrin, 2010)  

 

I och med att produktiviteten ökar och byggtiden minskar kan arbetsplatspersonalen minskas 

samtidigt som byggplatsens omkostnader sänks. I och med den kortare byggtiden kan stora 

ekonomiska besparingar i form av lägre räntekostnader göras. Kostnaderna för svensk 

byggproduktion kan radikalt sänkas genom en ökad användning av förtillverkade produkter 

samtidigt som den fysiska kvaliteten ökar, se figur 2.17. Då en högre kvalitet på 

betongelementen och systemen uppnås innebär detta att projektets livstidskostnader minskar. 

Det är vid en jämförelse av två olika metoder viktigt att se till totalkostnaden för projektet, 

inte enbart de direkta produktionskostnaderna utan dessutom senare kostnader som underhåll 

etc. samt arbetsplatsomkostnader. Arbetsplatsomkostnader kan vara exempelvis personal, 

bodar, provisorisk el och vatten, vakthållning och byggavfall (Betongvaruindustrin, 2010). 
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Figur 2.17 Jämförelse mellan kostnad och tid vid husbyggnad (Betongvaruindustrin, 2010) 

 

 

2.5 Prefabricerade betongbroar 
 

Byggandet av prefabricerade betongbroar och fördelningen mellan platsbyggd och 

prefabricerad broproduktion skiljer sig kraftigt mellan olika länder i världen. I länder som 

Frankrike, Tyskland, Belgien, Spanien, Nederländerna, Italien samt USA och Kanada är 

användandet av prefabricerade broar väldigt utbrett. I Kanada har de prefabricerade 

betongbroarna en så hög marknadsandel som 50 % av den totala broproduktionen. I de 

skandinaviska länderna används däremot prefabricerade betongbroar sällan eller aldrig, vilket 

är anmärkningsvärt då det ogynnsamma klimatet i dessa länder med regn och kyla borde bidra 

till en positiv attityd till prefabricerade betongbroar då produktionstiden blir väsentligt kortare 

för prefab. Detta beror mycket på bristande kunskap och fördomar mot prefabricerade 

betongbroar, både på en teknisk samt estetisk nivå (FIB, 2004). 

 

Vägverket bygger i snitt omkring 175 broar årligen och Banverket ungefär 20. Sverige har 

inte kommit långt i utvecklingen av prefabricerade betongbroar om man jämför med övriga 

länder i Europa. Av Vägverkets ny- och ombyggda broar de senaste tio åren har ca 3 % varit 

prefabricerade betongbroar, d.v.s. ungefär 35 stycken. Banverket har varit ännu sämre på den 

fronten och har endast producerat 15 prefabricerade betongbroar de senaste 20 åren (Eriksson 

& Jakobson, 2009).  

 

Historia 

Utvecklingen av prefabricerade betongbroar går tillbaka lång tid i historien. Redan på 1930-

talet användes prefabsystem i de mest utvecklande länderna, dock inte för några stora projekt 

utan framförallt för mindre brotyper samt mindre projekt. Genombrottet för användandet av 

prefabricerade betongbroar kom på 50- och 60-talet då biltrafiken ökade kraftigt. Den ökande 

biltrafiken ledde till att nya motorvägar och broar efterfrågades. Denna efterfrågan ledde till 

ett ökat behov av snabba och ekonomiska lösningar för överfarter och tunnlar med en liten 

störningspåverkan på pågående trafik. Samtidigt utvecklades systemet med förspänd armering 

i betongelement vilket gav möjlighet till slankare och längre prefabkonstruktioner. Alla dessa 

faktorer gav upphov till den ökade användningen av prefabricerade betongbroar (FIB, 2004).  
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Om man ser tillbaka på utvecklingen för förspända betongbroar de senaste 50 åren, kan man 

urskilja en konstant ökning av prefabricerade betongbroar samtidigt som man lyckats göra 

dem både längre och lättare. I de länder där utvecklingen av dessa broar gått långt har detta 

skett i samarbete mellan prefabindustrin och myndigheterna. För att slippa så mycket arbete 

som möjligt på plats har utvecklingen gått mot att tillverka kompletta prefabricerade 

betongelement för överbyggnaden. Balkbroar med platsgjuten brobana var vanligt i början 

men efter ett tag gick man över till kompletta system med lådbalkar. Lådbalkbroar kan 

exempelvis vara segmentbroar där hela brosegment med balk och däck monteras ihop och 

med hjälp av tvärgående vajrar hålls ihop. Även samverkansbroar är vanligt då betongelement 

utgör brodäck och placeras på stålbalkar där de förankras för att ge samverkan. Idag går 

utvecklingen mot bl.a. helhetslösningar där prefabtillverkaren är ansvarig för hela systemet 

samt att utveckla mer estetiskt tilltalande system. Inom industrin har under de senaste 15 åren 

en utveckling mot svängda prefabricerade betongbroar gjorts. Idag används svängda lådbalkar 

i Spanien, Nederländerna och Storbritannien med en kurvradie ända ner till 120 meter. I 

Sverige är det vanligast att beställaren väljer vilken typ av bro som ska byggas, till skillnad 

mot många andra länder där prefabtillverkaren har stor roll i bestämmandet av vilken bro som 

ska byggas. Utvecklingen av prefabricerade betongbroar är något som tillverkarna av 

prefabbroar varit ansvariga för genom åren för att visa för beställarna vad de kan producera. 

Det är de som drivit utvecklingen framåt pga. eget intresse samt för att de haft kunskap om att 

det är ett konkurrenskraftigt alternativ till platsgjutna betongbroar. Idag sker utvecklingen 

även som ett samarbete mellan beställare, prefabtillverkare och entreprenörer (FIB, 2004).   

 

Teknisk Utveckling 

Mellan åren 1975 och 1985 ändrades synsättet på när man skulle välja en viss typ av bro och 

när man inte skulle göra det. Tidigare var man i stort sett endast intresserad av de direkta 

kostnaderna såsom hur mycket den nya bron skulle komma att kosta att bygga. Nu kom man 

att börja intressera sig för senare kostnader som underhållskostnader samt betydelsen för 

brons framtida kvalitet. En av anledningarna till att dimensioneringen utvecklades och att ett 

livstidsperspektiv beaktades var införandet av vägsaltning från 1955 och framåt och skadorna 

detta förde med sig på vägar och broar. Erfarenheter från många länder som använder sig av 

prefabricerade betongbroar visar dock på att dessa klarar sig betydligt bättre än platsgjutna 

(FIB 2004). 

 

I Spanien har den hårda konkurrensen gentemot platsgjutna alternativ lett till att 

prefabtillverkarna konstant söker efter nya och konkurrenskraftiga lösningar. Under de 

senaste decennierna har nya och komplexa prefabricerade system utvecklats, t.ex. 

sammanhängande lådbalksystem med spann upp till 90 meter samt snedkabelbroar med spann 

upp till 260 meter (FIB 2004).    

 

I Storbritannien började man använda sig av prefabricerade betongbroar på 1950-talet då 

regeringen ville att spännarmeringssystem skulle användas eftersom det var brist på stål i 

landet. Under samma tid tillverkades även den första prefabricerade betongbron i delstaten 

Tennesse i USA. På 60-talet användes balkar med spännvidd på 35 meter. Idag är de 

spännvidderna uppe i mellan 50 och 60 meter (FIB, 2004). 

 

Bland länderna i Europa är Holland ett av de mer framstående i utvecklandet samt 

användandet av prefabricerade betongbroar. Systerbolaget till svenska Strängbetong i 

Holland, Spanbeton, har utvecklat 61,75 meter långa lådbalkar, se figur 2.18 (Spanbeton, 

2010). 
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Figur 2.18 Spanbetons 61,75 meter långa lådbalk (Spanbeton, 2010) 

 

Spanbeton har även kommit långt i utvecklingen med både krökta balkar och estetiskt 

attraktiva broar, se figur 2.19 (Consolis, 2010). 

 

 
Figur 2.19 Estetiskt utformad kantbalk (Spanbeton, 2010) 

 

Ett samband kan ses mellan antalet byggda prefabricerade betongbroar och vilken ekonomisk 

situation som råder i landet. Vid högkonjunktur produceras det betydligt mer prefabbroar i 

betong än vid lågkonjunktur. Detta beroende på att man vid lågkonjunktur vill sysselsätta 

arbetarna och inte göra sig av med arbetskraft, något man kan bli tvungen att göra vid 

användandet av prefabricerade betongbroar då behovet av arbetskraft minskar. Exempel på 

länder där detta samband kan urskiljas är Kanada, Frankrike och Tyskland. Ungefär 15 år 

efter att Frankrikes höghastighetståg introducerades bjöd SNCF, franska statens järnvägar, in 

entreprenörer och prefabtillverkare för att de tillsammans skulle försöka bidra till ett bättre 

järnvägsnät i östra Frankrike. Målet var att reducera kostnaderna och produktionstiden för 

järnvägsnätet med hjälp av standardiserade brokoncept. Efter att ha studerat ca 30 olika 

konstruktionsförslag kom SNCF år 1996 fram till att den mest ekonomiska och tillförlitligaste 

lösningen var att använda sig av en sammanhängande järnvägsbro med förspända 

prefabricerade balkar. För att ta reda på om balkarna klarade av att stå emot järnvägens 

påverkan under en teoretisk livstid på 100 år gjordes utmattningstester. Dessa tester visade på 

att de klarade kraven. Detta har varit en mycket bidragande faktor till Frankrikes användande 

av prefabricerade betongelement (FIB 2004). 
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2.6 Projektering 
 

Projekteringen av en bro genomförs som en del av projekteringen för en specifik vägsträcka. 

Målsättningen med projekteringen är enligt Vägverket att med givna förutsättningar, såsom 

terräng, hydrologiska förhållanden, utrymmeskrav, väggeometri och geotekniska 

förutsättningar komma fram till lämplig utformning och läge för en bro och dess tillfarter. De 

bedömningar man gör i detta skede omfattar teknik, ekonomi, miljö, trafiksäkerhet och 

estetisk utformning. Projekteringsprocessen består av följande skeden (Vägverket (1), 1996). 

 Förstudie 

 Vägutredning 

 Arbetsplan 

 Bygghandling  

(Vägverket (1), 1996) 

 

Förstudie 

För att få en klar bild över problemställningen samt ange förutsättningarna för fortsatt 

projekteringsarbete så görs en förstudie i samråd med de berörda parterna. Med de berörda 

parterna avses vanligtvis länsstyrelser och kommuner (Vägverket, 1996). Med hjälp av 

kartmaterial och vissa geotekniska undersökningar tar man fram alternativ på vägsträckningen 

och brons placering i landskapet. I förstudiens slutskede tar man fram ett antal skisser samt 

genomför en kostnadsuppskattning. I vissa fall kan resultatet av förstudien leda till att 

projekteringen avbryts och att hela projektet av kostnadsskäl måste skjutas på framtiden 

(Sundquist, 2005). 

 

Vägutredning 

Vid en vägutredning jämförs olika brotyper och placeringar ur en teknisk och ekonomisk 

synvinkel. Det är under detta skede som den egentliga utredningen sker med hjälp av de 

uppgifter som hittills har samlats in. En översiktlig geoteknisk utredning genomförs nu med 

anledning av att valet av brotyp, och därmed kostnaden för projektet är kraftigt beroende av 

de grundläggningsförhållanden som råder på platsen. De alternativ som anses mest 

fördelaktigt väljs preliminärt och man går vidare med att upprätta förslagsskisser. Det är dock 

viktigt att under vägutredningen inte låsa fler krav än nödvändigt då detta kan försvåra vidare 

projektering (Vägverket (1), 1996). 

  

Arbetsplan 

Nästa steg i projekteringsprocessen är att upprätta en arbetsplan. Har det passerat långt tid 

mellan vägutredningen och upprättandet av arbetsplanen kan det krävas kompletteringar eller 

till och med omprövningar av den information som togs fram i vägutredningen. Syftet med att 

ta fram en arbetsplan är att kunna redovisa fakta om erforderligt vägområde, 

investeringskostnader och miljöpåverkan för den nya vägsträckan (Vägverket (1), 1996). 

 

Arbetet fortskrider sedan med att ta fram en mängd uppgifter angående brons utformning 

såsom placering, korsningsvinkel, öppningsmått, längd, bredd, beläggningstyp, geotekniska 

förutsättningar, omgivande topografi samt eventuella hinder (Sundquist, 2005). Med hänsyn 

till dessa fakta samt en uppskattning av de laster som bron kommer att utsättas för tar 

broprojektören i samråd med geotekniker fram utformningen av bron. När utformningen är 

färdigställd görs en noggrann kostnadsuppskattning, denna jämförs sedan men de andra 

bedömningar som gjorts i utredningsskedet för att bedöma hur konkurrenskraftig den valda 

brotypen är ur ekonomisk och teknisk synvinkel. Bron redovisas sedan på en förslagsskiss i 
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plan, elevation och sektion, övriga tekniska uppgifter bifogas i ett tekniskt PM (Vägverket (1), 

1996). 

 

Det sista som händer med arbetsplanen är den fastslås av Vägverket efter att berörda 

markägare och andra intressenter har fått chans att yttra sig (Sundquist, 2005). I de fall där 

brons sträckning går över eller berör någon typ av vattendrag måste en ansökan skickas till 

Vattendomstolen som godkänner att arbeten i vatten får utföras (Vägverket (1), 1996). Är 

bron placerad inom stadsplanerat område fungerar arbetsplanen som underlag till 

detaljplanen. Från den dag arbetsplanen har blivit fastställd ska byggarbetet påbörjas inom 

fem år (Sundquist, 2005).  

 

Bygghandling 

I det sista steget i projekteringen upprättas bygghandlingen, den innehåller fullständiga 

förslagsritningar och tekniska beskrivningar såsom teknisk beskrivning bro (TBb) och teknisk 

beskrivning bro geoteknik (TBb/Geo). Kravet på dessa handlingar är att de ska vara så 

kompletta att konstruktören kan göra beräkningar och upprätta arbetsritningar samt innehålla 

all fakta som krävs för att entreprenören ska kunna lämna anbud (Sundquist, 2005). 

 

2.7 Dimensionering  
 

Att dimensionera en bro är en komplicerad process då broar i normalfallet ska klara av att 

bära last av tunga fordon, samt även kunna hantera laster som varierar kraftigt i både tid och 

rum. Denna process har även visat sig bli ännu svårare med tiden då kraven på lasterna en bro 

ska bära hela tiden har ökat. Denna ökning grundar sig i det faktum att det ställs allt högre 

krav på transportkapacitet och möjlighet till ökad hastighet på vägar och järnvägar (Sundquist, 

2005). 

 

Det finns en stor mängd olika effekter och påverkningar som man måste ta hänsyn till vid 

dimensionering av broar, ett försök till indelning av de mest aktuella lasterna visas i 

nedanstående figur 2.20 (Sundquist, 2005). 

 

 
  Figur 2.20 Översikt över de laster som kan verka på en bro (Illustratör Victor Palmqvist med inspiration 

från Sundquist, 2005)  
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2.8 Upphandling 
 

En upphandling innebär att en köpare, även kallad beställare, köper eller på annat sätt 

anskaffar en tjänst, en entreprenad, varor eller utrustning. Upphandlingen och dess 

förutsättningar fastställs genom att avtal upprättas mellan två parter. Processen vid 

upphandling kan variera efter rådande förutsättningar, följande förfarande används normalt 

vid utförandeentreprenader där byggherren, ofta tillsammans med ett konsultbolag har låtit 

upprätta bygghandlingar, se figur 2.21 (Nordstrand, 2004). 

 

Det första som händer i upphandlingen är att beställaren infodrar anbud från entreprenörer, 

dessa anbud grundas på ett förfrågningsunderlag som beställaren har skickat ut. Ett 

förfrågningsunderlag innerhåller vanligtvis ritningar, beskrivningar och administrativa 

föreskrifter. Därefter fastställer anbudsgivarna entreprenadens omfattning och upprättar en 

anbudskalkyl som ligger till grund för det anbud som lämnas till beställaren. Beställaren kan 

innan slutdatum för anbudet komplettera förfrågningsunderlaget med ändringar eller tillägg. 

Sker detta måste anbudsgivarna ta med dessa ändringar i anbudet (Nordstrand, 2004). 

 

Då anbudstiden har gått ut prövar och utvärderar beställaren de inkomna anbuden och väljer 

sedan det förmånligaste anbudet och beställer entreprenaden. Med begreppet förmånligast 

avses inte alltid det billigaste anbudet, utan parametrar som exempelvis kvalitet, tidplan och 

tekniska lösningar vägs också in i beslutet. Under skedet då anbuden prövas kan det 

förekomma att beställaren förhandlar med en eller flera anbudsgivare innan det slutgiltiga 

beslutet fattas. När sedan beställaren har bestämt sig underrättas den valda anbudsgivaren och 

ett avtal mellan beställare och entreprenör tecknas (Nordstrand, 2004). 

 

 

Figur 2.21 Schematisk figur över upphandlingsprocessen (Illustratör Victor Palmqvist med inspiration från 

Nordstrand, 2004) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



26 

 Lagen om offentlig upphandling 

I de fall där det i upphandlingen förekommer en offentlig beställare måste lagen om offentlig 

upphandling, LOU följas. Med en offentlig beställare menas statliga och kommunala 

myndigheter, landsting och kyrkliga kommuner samt vissa offentligt ägda bolag, stiftelser, 

föreningar och samfälligheter. Kommunala bostadsbolag och vissa privata företag som 

bedriver verksamhet med särskilt tillstånd inom försörjningssektorn omfattas också av lagen 

(Söderberg, 2005). Den första lagen (1992:1528) om offentlig upphandling som trädde i kraft 

1 januari 1994 ersattes från och med den 1 januari 2008 av två nya lagar. Lagen (2007:1091) 

om offentlig upphandling (LOU) i den klassiska sektorn och en lag (2007:1092) om 

upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster (LUF) inom 

försörjningssektorerna (Vilhelmsson, 2009). 

 

Syftet med lagarna är att säkerställa att offentliga upphandlare använder offentliga medel på 

bästa sätt genom att söka upp och utnyttja konkurrensen på aktuell marknad. Avsikten med 

lagarna är även att se till att leverantörerna ges likvärdiga förutsättningar att kunna konkurrera 

på samma villkor i varje upphandling (Vilhelmsson, 2009).  

 

Lagen skiljer på upphandling över respektive under det så kallade tröskelvärdet som i 

dagsläget ligger på drygt 1,7 miljoner kronor för varor och tjänster, exempelvis 

konsulttjänster, och drygt 43 miljoner kronor för byggentreprenader. I de fall där 

upphandlingen överstiger dessa värden finns det EG-direktiv som tillämpas för den fortsatta 

upphandlingsprocessen (Söderberg, 2005). 

 

2.9. Traditionell broproduktion 
 

Enligt tradition i Sverige gjuter man betongbroar på plats. Det man då gör är att man först 

reser en form på den plats där bron ska uppföras. I den resta formen gjuts sedan bron i betong 

(Eriksson & Jakobson, 2009). 

 

2.9.1 Grundläggning 
 

Lämpligt grundläggningssätt väljs med hjälp av en geoteknisk utredning. Det 

grundläggningsutförande som är det mest förmånligaste och ger minst risk för sättningar samt 

ger bron och anslutande vägbankar en säker funktion väljs i samråd med en geotekniker. För 

att kunna grundlägga och ta hand om otillfredsställande jordmassor schaktas jorden bort. 

Grundläggningssätt och – nivå beror på bl.a.: 

 Grundförhållandena som ger underlag för beräkning av bärförmåga, stabilitet och 

sättningar m.m. 

 Grundvattenytans läge 

 Tjäldjupet 

 Typ av bro 

 Tillfartsbankarna och deras grundläggning 

 Arbetsutförande 

 Närhet till befintliga konstruktioner m.m.  

(Vägverket (1), 1996) 

 

Beroende på dessa parametrar väljs sedan metod där de två vanligaste sätten är platta direkt på 

mark eller pålar som slås ned i marken. Platta på mark väljs då grundförhållandena är bra och 

pålning då förhållandena är mindre bra, se figur 2.22 för pålning (Eriksson & Jakobson, 

2009). 
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Figur 2.22. Slagna pålar till påldäck (Vägverket, 1996) 

 

2.9.2 Ställning 
 

En ställning byggs för att bära och stöda formen samt brokonstruktionen under själva 

uppförandet. Denna ställning konstrueras och utformas med hjälp av en konstruktör för att 

klara de laster som uppstår under produktionen. Dessutom utformas ställningen på sådant sätt 

att extra arbetsytor skapas för yrkesarbetarna så att de kan transportera sig själva och 

materialet till och från bron (Eriksson & Jakobson, 2009).  

 

Ställningar med uppgift att bära gjutformar belastas mycket under gjutprocessen. P.g.a. denna 

belastning är det viktigt att bygga ställningarna ordentligt och även göra grundläggningen 

stabil. Stadiga ställningar samt välgjord grundläggning som sedan inte kan utnyttjas för själva 

bron är kostsamt. Kostnaderna blir ännu mer påtagliga då bron ska byggas på svåra platser, 

t.ex. över vattendrag eller i svårtillgänglig terräng (Väg- och vattenbyggaren, 2006). 

 

2.9.3 Formsättning 
 

Brons utseende skapas genom att en form byggs på ställningen, se bild 2.23. Formens 

huvudsakliga funktion är att se till att den önskade formen på bron uppnås samt att ge den yta 

som håller för de krav som föreskrivits. Formen ska uppfylla vissa tekniska krav. Dessa är: 

 Formen ska uppta de krafter som uppstår vid gjutning 

 Den ska vara tät 

 Den skall vara lätt att montera och demontera  

 

 
Bild 2.23 Träform för bro byggd på ställning (Britek, 2010) 
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Formbyggnad kan utföras antingen som bärande form eller som stödjande form (Berg, 2009). 

Vid gjutning av betongbroar finns det framförallt tre olika formtyper som används. De som 

används är: 

 Träform 

 Storform 

 Permanent form 

 

Den vanligaste formtypen och den som dominerar marknaden idag är träformen. Detta beror 

på att de är relativt enkla att demontera alternativt riva (Davidsson & Furuholm, 2009). Med 

hjälp av en brädform uppbyggd av 95 mm breda brädor eller med plywoodskivor byggs 

formen. Det som avgör vilket alternativ som väljs är vilken yta som önskas på betongen. Form 

uppbyggd av lösvirke ger ett reliefmönster och form i plywood ger en slät yta. Material till 

byggandet av formen lyfts upp på bron där yrkesarbetarna placerar det på rätt plats. För att 

undvika att formens ytskikt blir skadat rengörs den invändigt. Med hjälp av ett speciellt 

formsläppningsmedel som appliceras på formen innan gjutning minskar man risken för att 

formen ska gå sönder vid rivning (Eriksson & Jakobson, 2009). Träformar är ett relativt billigt 

alternativ även om det kostar att riva samt reparera dem efter användning. Träformarnas 

nackdel är den begränsade användningstiden samt att det tar tid att bygga dem (Davidsson & 

Furuholm, 2009). 

 

2.9.4 Armering 
 

Innan gjutning sker ska armeringen vara inplacerad i formen, se figur 2.24. Vid 

dimensionering av betongkonstruktionen ska hänsyn tas till flera parametrar. Bl.a. måste 

tillräcklig styvhet och bärförmåga uppnås samtidigt som tillräckligt betongtäckskikt, avstånd 

mellan armeringsstänger samt krökningsradier beaktas. Dessutom måste utöver den 

kraftupptagande armeringen även monteringsarmering vars uppgift är att fixera den 

kraftupptagande armeringen inplaceras.  Denna armering måste klara av de påfrestningar som 

uppstår under själva arbetet med armeringen men även tåla eventuella lyft. På grund av alla 

krav som finns på armeringen och dess uppbyggnad i konstruktionen kan problem uppstå vid 

placering av armeringsjärnen samt vid sammanfogningen (Sandberg & Hjort, 1998). 

 

 
Figur 2.24. Armering placerad i brobanan (Peab(1), 2010) 
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Antingen bockas och klipps armeringen på plats för att passa i formen eller så används s.k. 

inläggningsfärdig armering, ILF som levereras klippt och färdigbockad. För att sedan placera 

armeringen i formen erfordras en kran med kapacitet att lyfta armeringsjärnen för att 

yrkesarbetarna skall slippa bära armeringen vilket är mycket påfrestande (Caster & Deuschl, 

2009 ). När armeringsjärnen är placerade på rätt plats i formen sammanbinds de med najning. 

Najning innebär att en ståltråd surras runt järnen, antingen för hand eller med maskin 

(Eriksson & Jakobson, 2009). 

 

2.9.5 Gjutning      
 

När all armering är installerad i formen är det dags för att gjuta betong i konstruktionen. 

Kvaliteten på den färdiga konstruktionen beror mycket på vilken skicklighet och noggrannhet 

som iakttagits vid betongmassans gjutning och bearbetning. Då kvalitetskraven och 

svårighetsgraden skiljer sig mellan olika konstruktioner skiljer sig till synes även 

utförandeteknikerna. Broar är en av de betongkonstruktioner som har speciella kvalitetskrav 

och utförandemetoder. Vilken miljö som bron är belägen i samt vilken livslängd som bron ska 

ha påverkar vilken kvalitet som betongen ska uppfylla samt hur tjockt täckskikt som 

erfordras. Vid gjutning av större broar måste man beakta temperaturförhållanden, väderlek, 

betongens tillstyvnande, lämplig tjocklek hos gjutskikten samt omsättningstid vid påförande 

av nytt skikt. Betongen transporteras flytande till arbetsplatsen med hjälp av roterbilar. Från 

dessa antingen lyfts betongen på plats med hjälp av kranbask eller pumpas till angiven plats, 

se figur 2.25. Vid placering av betongen i formen måste den placeras på sådant sätt att 

separation förhindras samt att tjockleken hos de utlagda skikten inte är större än att betongen 

kan genomvibreras effektivt. Bearbetningen av betongen i formen är mycket viktig. Det sista 

som görs är att släta till betongen för att ge den en tillfredsställande yta. Det arbete som 

gjutning innebär för yrkesarbetarna är väldigt fysiskt krävande (Svensk Byggtjänst, 1992).  

   

 
Figur 2.25 Gjutning av bro med betongpump (Concretepumpsafety, 2010) 
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2.9.6 Form och ställningsrivning 
 

Formen och ställningen kan rivas då betongen uppnått önskad hållfasthet, se figur 2.26. Vid 

rivning av formen bör man tänka på att inte riva formen för tidigt, vilket kan leda till ras av 

betongen samt oönskade deformationer. Även mindre skador kan uppstå såsom skadade hörn 

och kanter. Vid rivning av formen måste även hänsyn tas till väder och vind. Arbetet med att 

riva form och ställning är det mest riskfyllda arbetet vid platsgjutning. Innan rivning måste en 

mätning av betongens hållfasthet göras. Dessutom måste väl genomtänkta arbetsberedningar 

finnas tillgodo för att undvika olyckor (Alexandersson & Gynne, 2007). 

 

 
Figur 2.26 Borttagning av form mot kantbalken med hjälp av högtryck (Peab (2), 2010)  
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2.10 Prefabricerad broproduktion 
 

Vid prefabricerad broproduktion kan driftsstoppen jämfört med traditionell broproduktion 

kortas ner betydligt. Ett snabbt montage över järnväg samt väg är något som ger många 

fördelar. Exempelvis ges minskade störningar i omgivningen, färre trafikstörningar samt 

förkortade tidskrävande moment i byggprocessen. Med platsgjutet hade störningstiden varit 

ungefär två veckor för både formning och rivning. Störningstiden vid prefabricerad 

produktion kan kortas ner till endast ett dygn enligt Sven-Otto Jönsson, Skanska Vinci. Det 

man i princip gör vid prefabricerad broproduktion är att man gjuter brostöd och ändskärmar 

på plats, därefter läggs prefabricerade brobalkar på plats där standardiserade plattor sedan 

utgör en färdig gjutform (NCC, 2010).  

 

2.10.1 Gjutning av brostöd 
 

I dag finns det i världen en hel uppsjö av olika sorters prefabricerade betongbroar och 

produktionsmetoder. Nedan beskrivs i princip hur NCC monterar sin montagebro. 

  

Vid prefabricerad broproduktion är inte alla ingående delar prefabricerade. De moment som 

produceras traditionellt, d.v.s. genom gjutning på plats är brostöden samt ändskärmarna, se 

figur 2.27. Genom att standardisera dessa i t.ex. ritningarna samt använda sig av förtillverkade 

armeringskorgar går detta moment tidsmässigt väldigt snabbt (NCC, 2010).  

 

 
Figur 2.27 Brostöd samt ändskärmar gjuts på plats (NCC, 2010) 

 

2.10.2 Montering av kantbalkar och formplattor 
 

När brostöden samt ändskärmarna är färdiggjutna samt uppnått erforderlig hållfasthet 

monteras och undergjuts gummilager på ändskärmarna. Dessutom monteras temporära 

upplagsanordningar på brostöden. Då dessa är på plats lyfts kantbalkar förberedda för 

montage av belysningsstolpar på plats med hjälp av kran, se figur 2.28. Räcken och skydd för 

elledningar är redan monterat. Genom att använda sig av ”förberedda” kantbalkar ges en ännu 

säkrare arbetsmiljö för yrkesarbetarna samt en kvalitetssäkrad konstruktion. När kantbalkarna 

är på plats lyfts resten av brobalkarna på plats och förankras sedan i upplagsanordningarna.   

Nästa moment vid monteringen är att placera ut standardiserade formplattor som ska utgöra 

en färdig gjutform. Dessa monteras direkt på brobalkarna i en sträng med fogmassa (NCC, 

2010). Genom att använda sig av förtillverkade betongplattor undviks kostsamma och 
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tidskrävande betongarbeten på plats. Eftergjutning är dock något som man i de flesta fall 

måste utföra då fogarna mellan plattorna måste fyllas med betong. Det positiva är att någon 

form inte behöver användas för denna gjutning då fogarna är utformade på sådant sätt. Denna 

metod medför en lägre byggkostnad än traditionell platsgjutning (Vägverket (2), 1991). 

Montagetiden för att montera kantbalkar och formplattor är mellan 6-10 timmar beroende på 

trafik, väder och vind. Resterande arbete för att färdigställa bron stör inte längre trafiken 

under bron, t.ex. måste tåg inte sakta in eller stoppas längre (NCC, 2010).    

 

 
Figur 2.28 Kantbalkar monterade på brostöden (NCC, 2010) 

 

2.10.3 Gjutning av brobanan 
 

Då formplattorna är på plats är det dags för att gjuta brobanan. Tvärbalkar, ändskärmar, 

vingar och brobanan platsgjuts i en etapp. De prefabricerade brobalkarna sammanfogas och en 

kontinuerlig överbyggnad erhålls. Slitlager utförs sedan av antingen betong, gjutasfalt eller 

asfaltmassa och bron är redo för att tas i trafik, se figur 2.29 (NCC, 2010).  

 

 
Figur 2.29 Färdig prefabricerad betongbro (NCC, 2010) 
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3. Resultat 

 

3.1 Fördelar och nackdelar med prefabricerade broar 
 

Prefabricerade betongbroar är mycket konkurrenskraftiga gentemot platsgjutna broar då man 

vill begränsa trafikstörningarna och öka säkerheten för arbetarna då formsättningen är 

problematisk och kostsam samt då man vill korta ner själva byggtiden för bron. Fördelar med 

det prefabricerade och industrialiserade byggandet jämfört med det traditionella platsgjutna 

byggandet är bl.a. att betongen gjuts inomhus vilket säkerställer betongkvaliteten genom att 

skydda den från regn under uttorkningstiden samt att det blir enklare att skapa fina ytor, 

former och dimensioner (FIB 2004). 

 

Genom att använda sig av förtillverkade betongelement minskar den tid som en väg måste 

vara helt eller delvis avstängd betydligt. Det ger stora vinster framförallt för den som brukar 

vägen dagligen men även för beställaren eftersom han då slipper arbete med att leda om 

trafiken till en alternativ väg samt det extra arbete som tillkommer vid eventuella 

köbildningar. Val av prefab vid järnvägsbyggande innebär oftast endast en sänkning av 

hastigheten vid själva broläget. Även säkerheten på plats är en stor parameter att ta till sig vid 

val av prefab eller platsgjutet. Eftersom betongelementen tillverkas på fabrik och inte på plats 

blir mängden personal vid själva bron mindre vilket är en fördel då arbetsmiljön inte alltid är 

den bäste med tanke på trafikmiljön. Säkerhetsmässigt medför detta en stor fördel. Förutom 

säkerheten finns det arbetsmiljömässigt stora fördelar med prefabricerade betongelement med 

mer ergonomiska arbetsställningar, bättre lyfthjälpmedel samt bättre temperaturförhållanden 

(Betongvaruindustrin, 2010).      

 

De flesta broprojekt som genomförs är mindre och enkla. Vid mindre broprojekt är 

utförandetiden för byggandet av bron samt en minskad störning av trafiken viktiga parametrar 

att arbeta mot. Därför är det vid dessa projekt som prefabricerade betongbroar är som 

lämpligast att använda. I Sverige och Skandinavien är produktionen av prefabricerade 

betongbroar väldigt liten. Detta är mycket anmärkningsvärt då det tuffa klimatet ofta ger en 

försvårande byggprocess, vilket borde innebära att användandet av prefabricerade 

betongbroar borde vara större i de skandinaviska länderna än i de exempelvis varmare 

europeiska länderna (FIB 2004). En annan väsentlig fördel som prefabricerade betongbroar 

ger gentemot platsgjutna alternativ är att byggandet kan utföras ställningsfritt. Fördelen gäller 

framförallt där en fribärande ställning annars skulle ha varit nödvändig (Vägverket (1), 1996).  

 

Självklart finns det nackdelar med prefabricerade betongbroar. Tillfälliga tillfartsvägar och 

uppställningsplatser för maskiner och mobilkranar behövs vid byggande av prefabricerade 

betongbroar. Att anlägga dessa kan vara både kostsamt och tidskrävande men kan även 

påverka miljön negativt. En vanligt förekommande åsikt i branschen är att prefabricerade 

betongbroar är oestetiska tilltalande och enkla i sin utformning (FIB 2004). 
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3.2 Resultat av intervjuer 
 

För att få fram ett så relevant resultat som möjligt var de intervjuades åsikter av stor betydelse 

då de besitter stor kunskap inom anläggningsbranschen. Under intervjuprocessen upptäcktes 

många likheter i svaren på flera av ställda frågorna, men även en del tydliga skillnader. Dessa 

likheter och skillnader hjälpte oss att få svar på våra frågeställningar.  

 

Syftet med de genomförda intervjuerna var att få svar på våra frågeställningar genom att 

analysera de intervjuades åsikter, tankar och erfarenheter. Vi valde att intervjua personer med 

olika roller inom anläggningsbranschen för att få en så stor spridning som möjligt av svaren. 

Nedan följer resultatet av de genomförda intervjuerna. De intervjuades fullständiga svar på de 

ställda frågorna publiceras i bilaga 2.    

 

3.2.1 Skillnader mellan prefabricerade och platsgjutna broar 
 

De skillnader vi valde att fokusera på vid jämförelsen mellan prefabricerade och platsgjutna 

broar var tid, arbetsmiljö, kostnader och kvalitet.  

 

  Tid 

De intervjuade var överens om att uppförandetiden är betydligt lägre för prefabricerade 

betongbroar än för platsgjutna betongbroar. Detta beror till stor del på att man slipper mycket 

av formningsarbetet, samt att arbete kan ske samtidigt på montageplatsen och i fabrik. 

Exempelvis kan grundläggning göras parallellt med tillverkningen av konstruktionselementen.  

 

 Arbetsmiljö 

Förbättrad arbetsmiljö är något som är karakteristiskt för prefabproduktion. Vid produktion i 

en modern fabrik exponeras inte yrkesarbetarna för klimatpåverkan. Dessutom förenklas 

arbetsmiljömässigt tunga arbetsuppgifter såsom lyft av armeringsjärn samt hantering av 

formvirke. Vid prefabproduktion minskas även de arbetsmoment där yrkesarbetarna befinner 

på höga höjder. Dock så tillkommer det vid användandet av prefabricerade element transport- 

och monteringsarbeten med hängande last och tunga lyft.   

 

 Kostnad 

Kostnaderna för att uppföra en prefabricerad betongbro är likvärdiga de som finns för att 

uppföra en platsgjuten bro i de fall då inte tidsvinster vägs in. En stor del av kostnaden är trots 

allt grundläggning.  

 

 Kvalitet   

I Sverige hade prefabindustrin problem med kvaliteten på sina broar för ca 30 år sedan. 

Uppfattningen om prefabricerade betongbroars bristande kvalitet är något som fortfarande 

lever kvar hos flertalet beställare och entreprenörer. De intervjuade konstruktörerna anser 

dock att det i dagsläget inte förekommer någon skillnad i kvalitet utan anser istället att det i 

dagens moderna fabriker är möjligt att uppnå en högre kvalitet vid prefabproduktion jämfört 

med platsgjuten produktion.  

 

3.2.2 Faktorer till varför inte prefabricerade betongbroar utnyttjas i Sverige  
 

Den allmänna uppfattningen hos de intervjuade är att de prefabricerade betongbroar som finns 

idag i många fall inte är estetiskt tilltalande. Detta medför att produktionen av prefabricerade 

betongbroar idag är nästan obefintlig. En annan faktor till det mycket låga användandet är 
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beställarens höga krav på fogarnas beständighet. Vid prefabproduktion uppkommer vanligtvis 

fler fogar än vid traditionell produktion. Tidigare var även bronormen ovänlig mot prefab, 

t.ex. i avsnittet rörande kontinuitet över mellanstöd vilket ledde till väldigt tunga 

konstruktionsberäkningar.  

 

De intervjuade anser att det idag i branschen råder en konservativ inställning till förnyelse. 

Uppfattningen om de kvalitetsproblem som karakteriserade prefabricerade betongbroar på 

1980-talet lever fortfarande kvar.   

 

I Sverige har man genom åren byggt planskilda korsningar i större delen av järnvägsnätet, 

vilket innebär att eventuell väg och järnväg skiljts åt för att öka säkerheten och minska antalet 

olyckor i trafiken. Denna uppbyggnad har medfört att behovet av broar över järnväg där 

tidsaspekten måste prioriteras har minskat.    

 

I dagsläget projekteras i Sverige nästan uteslutande korta vägsträckor med enstaka broar. 

Detta gör att upphandlingarna av de få broar som ingår i en kortare vägentreprenad inte är 

aktuella att utföra prefabricerade, då volymen blir för liten för att uppnå serieeffekter.   

 

En ytterligare faktor till varför inte prefabricerade betongbroar används i Sverige är att 

entreprenörerna vill ha så stor del av entreprenaden som möjligt inom det egna företaget. Har 

entreprenören outnyttjad produktionspersonal väljs platsgjutet framför prefab. 
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4. Analys och diskussion 

 

Kort uppförandetid är något som karakteriserar prefabricerade betongbroar, då det mesta av 

formningsarbetet kan uteslutas. Detta kan jämfört med traditionellt brobyggande förkorta 

byggtiden på en normalstor bro med upp till en månad. I dag är dock den totala 

produktionstiden för prefabricerade betongbroar likvärdig den för platsgjutna, då det för varje 

objekt krävs unika handlingar. En standardisering måste införas, både gällande 

projekteringsförfarandet samt brons ingående delar. Om en sådan standardisering införs kan 

mycket tid sparas. För att prefabricerade betongbroar ska bli attraktiva för beställarna måste 

de börja värdesätta tidsbesparingen betydligt mer än vad de gör idag. Uppfattningen är att de i 

dagsläget inte gör detta, vilket leder till att denna fördel med prefabricerade betongbroar går 

förlorad och ett platsgjutet alternativ istället väljs.  

 

En säkrare arbetsmiljö är något som hela byggbranschen arbetar för. Byggbranschen har alltid 

varit och är fortfarande en farlig arbetsplats innehållande många farliga samt oergonomiska 

arbetsmoment med många olyckor och arbetsrelaterade sjukdomar som följd. Ett led i att 

förbättra arbetsmiljön kan vara att man ökar användningen av prefabricerade betongbroar. Vid 

traditionellt brobyggande utsätts yrkesarbetarna för oergonomiska arbetsställningar, 

väderpåverkan, höga höjder samt avgaser från passerande trafik. Då de flesta delar i en 

prefabricerad betongbro tillverkas i fabrik får yrkesarbetarna en bättre arbetsmiljö. Eftersom 

byggtiderna kan minskas vid användandet av prefabricerade broar blir risken för 

yrkesarbetarna att skada sig betydligt lägre. Exempelvis så exponeras de inte lika länge för 

höga höjder samt förbipasserande trafik. En bättre arbetsmiljö leder till färre skador, 

sjukskrivningar, effektivare produktion samt bättre genomförda och lönsamma projekt. 

Förhoppningsvis kan en industrialisering samt en ökning av användandet av prefabricerade 

betongbroar leda till att de flesta yrkesarbetarna själva kan välja när de vill gå i pension och 

inte bli tvingade p.g.a. skador i arbetet etc. Viktigt är dock att komma ihåg att bara för att man 

väljer att använda sig av prefabricerade betongbroar så försvinner inte alla riskfulla 

arbetsmoment. De blir däremot betydligt färre.  

 

I Sverige finns det liksom i många andra länder i världen idag en mycket stor potential att 

bygga mer resurssnålt. Att försöka bygga mer industrialiserat är ett led i att försöka minska 

det stora slöseri som idag råder inom byggbranschen. Arbetet på plats bör karakteriseras av 

montagebyggande med högförädlade komponenter, vilket betyder att standardiserade 

byggsystem måste utvecklas. De intervjuade personerna hävdar alla att kostnaden för att 

bygga en prefabricerad betongbro inte skiljer sig nämnvärt från en platsgjuten betongbro. En 

prefabricerad betongbro blir dock lönsammare då man kan uppnå en standardiserad lösning, 

som med mindre ändringar kan användas vid fler än ett tillfälle. Om efterfrågan från 

beställarna ökar kommer fler tillverkare att intressera sig för att anpassa sina fabriker till att 

producera broelement vilket på sikt skulle öka konkurrensen och pressa priset. Vid 

användandet av prefabricerade betongbroar uppnås dessutom samhällsekonomiska vinster i 

form av att tredje man inte drabbas på samma sätt av exempelvis trafikomledningar och 

avstängda vägar. En lång produktionstid är en faktor som medför extra kostnader både för 

samhället och för entreprenörerna. Därför bör en kort genomförandetid belönas i 

upphandlingsskedet.  

 

Anledningen till att det byggs mycket prefabricerade betongbroar i andra länder beror på att 

just kvaliteten på de tillverkade elementen blir bättre jämfört med om de hade gjutits på plats. 

Uppfattningen om en bättre kvalitet hos prefabricerade betongbroar verkar inte råda i Sverige, 
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då tillverkningen i dagsläget är nästintill obefintlig. Det verkar som att beställarna i Sverige 

baserar sin negativa uppfattning om prefabricerade betongbroar på de kvalitetsproblem i bl.a. 

fogar som fanns för ca 30 år sedan. Hos de intervjuade konstruktörerna råder en enighet om 

att dessa kvalitetsproblem inte existerar längre. Detta är noterbart och pekar på en oerhörd 

tröghet i branschen som enkelt borde kunna avhjälpas genom en bättre dialog mellan parterna.   

Ytterligare en anledning till bristerna i kvaliteten hos prefabricerade betongbroar i Sverige 

kan ha varit otillräcklig utbildning och låg erfarenhet hos alla inblandade. I våra intervjuer har 

även framkommit att produktionspersonalen som tillverkade elementen var samma personal 

som normalt arbetade med huselement och således inte hade kännedom om den högre 

kvalitetsnivån som måste uppnås på anläggningsprodukter. 

 

För att förhindra skador på de levererade broelementen samt minska olyckor på arbetsplatsen 

är det viktigt att hantering och montering av elementen utförs av utbildad personal.  Bristfällig 

hantering kan leda till exempelvis förseningar och en lägre slutkvalitet på bron.  Viktigt är att 

noggranna arbetsritningar arbetas fram för att få ett så bra slutresultat, med så lite fel som 

möjligt.   

 

Uppfattningen hos de intervjuade om att prefabricerade betongbroar är oestetiskt tilltalande är 

något som i många fall stämmer. De som tillverkats i Sverige har i många fall identiskt 

utseende, något som har avskräckt beställarsidan som strävar efter ett varierat utseende på 

brobeståndet. Utvecklingen av prefabricerade betongbroar har ökat möjligheterna att med 

relativt få förändringar tillverka estetiskt tilltalande broar med olika utseende. Det estetiska 

borde därför inte längre vara en faktor till varför prefabricerade betongbroar väljs bort.    

 

Ett samarbete mellan beställarsidan, prefabtillverkarna och entreprenörerna skulle kunna vara 

ett sätt att öka användningen av prefabricerade betongbroar. Då beställarsidan i de flesta fall 

utgörs av Trafikverket som är en statlig myndighet begränsas dock detta samarbete mellan 

beställarsidan och övriga parter av lagen om offentlig upphandling.  
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5. Slutsats 

 

De första prefabricerade betongbroarna byggdes redan på 1930-talet men genombrottet dröjde 

dock till 1950- och 60-talet då biltrafiken ökade kraftigt. I Sverige slog de först igenom på 

1980-talet, men med anledning av bristfällig kvalitet och oestetiskt utseende avtog 

produktionen. Synen på prefabricerade betongbroar har sedan kvalitetsproblemen uppdagades 

varit negativ vilket hämmat utvecklingen. Samhällets höga estetiska krav på byggnadsverk 

har dessutom varit till nackdel för de prefabricerade betongbroarna, då deras formspråk 

upplevts väldigt enformigt.  

 

Prefabricerade betongbroar är ett konkurrenskraftigt alternativ, de brister som fanns har 

förbättras och i många fall arbetats bort. Kvalitetsproblemen är idag lösta och dessutom 

uppnås bättre arbetsmiljö och en betydligt snabbare produktionstid som i sin tur minskar 

trafikstörningarna. Kostnaderna för att producera en prefabricerad betongbro är likvärdiga de 

för platsgjutna alternativ men i de fall då serieeffekter i projektering och produktion uppnås 

kan kostnaderna dock minskas.  

 

Prefabricerade betongbroar är möjligt, det finns idag ett större intresse hos beställarna och 

tillverkarna och branschen har dessutom i dag en mer positiv tro än tidigare på prefabricerade 

betongbroar. För att öka användandet av prefabricerade betongbroar måste dock en ny 

kompetens arbetas fram och tidsvinster värderas. Om korta produktionstider belönas redan i 

upphandlingsskedet kan prefabricerade betongbroar till stor del konkurrera ut platsgjutna 

alternativ. Om vägprojektören dessutom projekterar längre vägsträckor åt gången ökas 

tillverkarnas intresse, tillverkningskostnaderna blir lägre och chansen att prefabricerade 

betongbroar ska slå igenom blir större.  

 

Vi tror att prefabricerade betongbroar är att räkna med i framtiden. Den planerade 

uppbyggnaden av höghastighetsjärnväg i Sverige skapar ett gyllene tillfälle för branschen att 

investera i införandet av prefabricerade betongbroar då en mängd nya broar måste byggas. 

Satsningen på prefabricerade betongbroar bör ske som ett samarbete mellan beställare, 

entreprenörer, konstruktörer och tillverkare.      

 

Förslag till fortsatta studier 

Nedan följer exempel på studier som vi hade velat arbeta vidare med om mer tid hade funnits. 

 

 Genomföra en noggrannare kostnadsanalys av de olika produktionsmetoderna. 

 Undersöka vilka komponenter i en betongbro som är mest lämpliga att prefabricera. 

 Ta reda på om det är möjligt att i större utsträckning anpassa grundläggningen till 

prefabricerade betongbroar. 

 Hur brobranschen ska kunna industrialiseras ytterligare.  
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7. Bilagor 

 

7.1 Bilaga 1. Intervjufrågor 

 

Nedan bifogas de brev vi sände ut till personerna vi skulle intervjua. Fråga nummer sju utgick 

vid intervju av konstruktörer. 

 

                   Till: Namn 

                   Företag 

Hej. 

Först och främst vill vi tacka dig för att du ställer upp och hjälper oss med den här intervjun. 

Vi översänder härmed de frågor vi kommer att ställa för att du ska få möjlighet att förbereda 

dig inför intervjun. För att undvika missförstånd och feltolkningar kommer vi att spela in 

intervjun, notera att det är endast vi som kommer att ta del av inspelningen och den kommer 

inte att delges någon annan. När vi har sammanfattat våra tolkningar kommer du att få ta del 

av dessa för att kunna rätta eventuella felaktigheter. 

 

Syfte med examensarbetet 

Byggbranschen idag går mot en mer industrialiserad byggprocess med större krav på kvalitet, 

arbetsmiljö och lönsamhet. Ett steg i utvecklingen mot en standardiserad byggprocess är att 

sträva efter en ökad användning av prefabricerade broar. Målsättningen med rapporten är att 

ta reda på varför prefabricerade betongbroar inte används i större utsträckning i Sverige. 

 Undersöka om metoden är konkurrenskraftig jämfört med platsgjutna alternativ.  

 Identifiera faktorer till varför inte prefabricerade betongbroar utnyttjas i Sverige, då 

användandet är stort i övriga Europa.  

 Visa skillnader mellan prefabricerade och platsgjutna broar med avseende på kvalitet, 

arbetsmiljö och tid.  

 

Med vänliga hälsningar 

Viktor Ehlorsson & Victor Palmqvist  

 

Frågor 

 

1. Vad är din uppfattning om prefabricering i allmänhet? 

2. Vad är din inställning till prefabricerade betongbroar? 

3. Vilka fördelar finns det med prefabricerade betongbroar? 

4. Vilka nackdelar finns det med prefabricerade betongbroar? 

5. Anser du att det finns skillnader i kvalitet mellan platsgjuten och prefabricerad 

produktion? 

6. Vad är din uppfattning angående produktionstiden vid platsgjuten jämfört med 

prefabricerad produktion? 

7. Är kortare driftstopp i trafiken något som ni värdesätter?  

8. Vad är din uppfattning om produktionskostnaderna för de olika metoderna? 

9. Vad är din uppfattning om den totala kostnaden för de olika metoderna? 



 

10. Vad är din uppfattning om skillnaderna i arbetsmiljö mellan de olika metoderna? 

11. Vad tror du det beror på att uppförandet av prefabricerade betongbroar är så pass lågt i 

Sverige jämfört med övriga Europa? 

12. Hur uppfattar ni beställarnas inställning till prefabricerade betongbroar i Sverige? 

13. Vad anser du om framtiden för prefabricerade betongbroar? 

14. Vad måste förändras för att öka användandet av prefabricerade betongbroar? 

15. Vem anser du ska ta tag i utvecklingen för att öka användandet av prefabricerade 

betongbroar? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7.2 Bilaga 2. Resultat av intervjuer 

 

I denna bilaga publiceras svaren på de fem genomförda intervjuerna i sen helhet. De 

intervjuade benämns i fortsättningen som beställare (B), konstruktör 1 (K1), konstruktör 2 

(K2), konstruktör 3 (K3) samt entreprenör (E). 

 

1. Vad är din uppfattning om prefabricering i allmänhet? 

 

(B) Förtillverkad förknippar jag ofta med fula betongelementfader på kontorshus från 

sjuttiotalet. 

 

(K1) Det är tidsbesparande, används för lite i brobranschen. 

 

(K2) Det ger goda möjligheter till bra kvalitetsstyrning, är kostnadseffektivitet och en bättre 

arbetsmiljö för yrkesarbetarna. 

 

(K3) Prefabricering kan vara ett sätt att säkerställa god kvalitet och god arbetsmiljö. Det 

vanligaste argumentet idag för prefabricering är idag tidsaspekten. 

 

(E) Jag har både positiva och negativa upplevelser gällande prefabricering. Mina erfarenheter 

baserar sig på tidigare utförda broprojekt. Jag har använt mig av prefabprodukter vid ett antal 

tillfällen. Dels mindre tunnlar under väg. Dessa brukar funka bra, men har ofta en tråkig 

design. Jag har testat matiere-tunnlar, som var en mycket bra produkt, men som tyvärr hade 

för liten volym och möjligtvis utkonkurrerades av plåtbroar.  

 

2. Vad är din inställning till prefabricerade betongbroar? 

 

(B) Att det är något som vi borde göra oftare. I många andra länder tycks en bro av 

betongelement vara det naturliga förstahandsvalet. 

 

(K1) Jag är positiv till prefabricerade betongbroar 

 

(K2) Ofta är inte prefabricerade broar särskilt tilltalande ur estetisk synvinkel. 

  

(K3) Ur teknisk synpunkt är fogarna mellan elementen i mitt tycke fortfarande inte nöjaktigt 

lösta, men vi närmar oss. Ur estetisk synpunkt är de på kontinenten förekommande 

prefabricerade brotyperna väldigt fula. 

 

(E) Ofta har estetiken fått ge vika för att kunna transportera elementen med ekonomi. 

Kvaliteten borde vara bättre än platsgjutet, men är ofta INTE det. 

 

 

 

 



 

3. Vilka fördelar finns det med prefabricerade betongbroar? 

 

(B) Arbete i en fabrik bör ge möjlighet till bättre arbetsmiljö, rationellare produktion och 

högre kvalitet. 

 

(K1) Tidsaspekten, när detta värderas tungt alternativt kan prissättas. Prefabricerade 

betongbroar ger dessutom möjligheter till en lägre kostnad på arbetsplatsen. När serieeffekter 

uppstår kapas tid och kostnad från projekteringen. 

 

(K2) De ger en kort montagetid på byggarbetsplatsen. Även bra möjligheter ges till god 

arbetsmiljö för yrkesarbetarna. 

 

(K3) Snabbhet i montage samt större möjlighet att styra produktionsprocessen. 

 

(E) Kortare byggtider, bättre materialutnyttjande, bättre arbetsmiljö, styrd tillverkningsmiljö, 

vilket BORDE ge bättre kvalitet än platsbyggd konstruktion. 

 

4. Vilka nackdelar finns det med prefabricerade betongbroar? 

 

(B) För att nå fördelarna krävs det att broutformningen anpassas till vad fabriken kan 

producera rationellt. Detta innebär en begränsning av såväl arkitektens som vägprojektörens 

frihet. För vägprojektörens del handlar det framförallt om snedvinkligheter i plan och 

placering av kurvor. Miljöfrågorna diskuteras också ofta. Arbetsmiljön tror jag kan bli bättre 

med en ökad användning av förtillverkning. För miljöpåverkan i övrigt behöver transporterna 

studeras. Om förtillverkningen koncentreras till enstaka platser i ena änden av landet ger 

transporterna av elementen till byggplatsen rimligen större miljöpåverkan än en bro av 

platsgjuten betong med lokalt producerad ballast. 

 

(K1) Nackdelar med prefabricerade betongbroar är bl.a. begränsningar i transport samt i 

tillverkningsskedet t.ex. traversernas kapacitet och spännbäddarnas storlek. Vanligtvis har en 

prefabricerad bro fler fogar än en platsgjuten bro, vilket också är en nackdel. 

 

(K2) Prefabricerade betongbroar har geometriska begränsningar och är dessutom känsliga för 

yttre påverkan. Ett klumpigt utseende är något som ofta karakteriserar dessa broar. 

 

(K3) Beständigheten i fogarna. Estetiken är dessutom en nackdel för prefabricerade 

betongbroar.. 

 

(E) Det är svårare att anpassa prefabricerade betongbroar till befintliga miljöer, det finns idag 

en begränsad variation i estetik. Hittills har dessa broar enligt min egen erfarenhet haft sämre 

kvalitet. Svårigheter att leva upp till bronormens krav på kontinuitet över stöd. Ibland väljer 

man en platsgjuten konstruktion till förmån för en prefab på grund av att det finns outnyttjad 

produktionspersonal ledig. 

 



 

5. Anser du att det finns skillnader i kvalitet mellan platsgjuten och prefabricerad 

produktion? 

 

(B) Jag är kluven i den frågan. I många andra länder byggs broar med en hög andel 

förtillverkade betongelement just för att kvaliteten blir bättre än platsgjutet. I Sverige hade 

prefabindustrin problem med kvaliteten på sina broar under en period för ca 30 år sedan och 

detta rykte lever kvar. Möjligheten att producera med högre kvalitet i en fast anläggning än på 

tillfälliga arbetsplatser finns naturligtvis. Orsaken till att förhållandet var det omvända kanske 

snarare ska sökas i skillnader i utbildning, erfarenhet och motivation hos de som arbetar med 

produkterna i de två fallen. 

 

(K1) Inga skillnader idag, jag har dock upplevt det som att beställarsidan har levt med 

uppfattningen om kvaliteten har varit sämre hos prefabricerade broar, t.ex. i fogarna. 

 

(K2) Grundkraven är desamma oavsett plats för gjutning men i praktiken har man bättre 

möjlighet att styra kvaliteten vid industriell gjutning. Det går också att få bättre toleranser vid 

utförandet. 

 

(K3) Det är möjligt att i fabrik styra miljön och få en bättre kvalitet på betonggjutningen. 

 

(E) Ja, enligt mina erfarenheter så tillverkar samma produktionspersonal, både huselement 

med mindre krav, och kvalitetsprodukter med högre krav. Man särskiljer inte arbetssättet, 

vilket leder till variation i formrivningstider, härdning mm. Detta leder till olika överhöjningar 

i exempelvis håldäck. 

 

6. Vad är din uppfattning angående produktionstiden vid platsgjuten jämfört med 

prefabricerad produktion? 

 

(B) Att arbeta med en högre grad av förtillverkning bör kunna ge kortare tider för själva 

uppförandet av bron på plats. 

 

(K1) Det går att kapa tiderna på arbetsplatsen då en del av arbetet genomförs på fabrik och 

man då kan arbeta parallellt ute på montageplatsen med t.ex. grundläggningen. 

Formbyggnadstiden som vid en normalstor platsgjuten bro uppgår till ca en månad kan vid 

uppförandet av en prefabricerad bro minskas radikalt. 

 

(K2) Produktionstiden vid arbetsplatsen för den prefabricerade bron är betydligt kortare. För 

ett mindre objekt, t.ex. GC-port rör det sig om någon vecka istället för några månader. Sett för 

hela projektet vet jag inte om det skiljer så mycket egentligen. 

 

(K3) På plats är produktionstiden avsevärt kortare. Innan man har nått en avsevärd 

standardisering av konstruktionselementen tror jag inte att den totala tidsåtgången skiljer 

särskilt mycket. 

 



 

(E) Hittills har produktionstiden nog i de flesta fall inte varit snabbare på unika 

konstruktioner. Detta beror nog på att det krävts unika ritningar på varje objekt. 

Standardportarna undantaget. 

 

7. Är kortare driftstopp i trafiken något som ni värdesätter? 

  

(B) Kortare byggtider värdesätter vi i vissa fall då arbetena stör trafik i befintliga vägar eller 

järnvägar och i vissa fall då en projekttid av någon anledning är kort. Annars egentligen inte. 

 

(E) Naturligtvis. Både vi och våra kunder värdesätter kortare driftstopp. Både som kundnytta 

och gällande arbetsmiljön. Vi som jobbar i trafikmiljö utsätts för mycket avgaser från bilarna, 

och ju mindre vi vistas i denna miljö, desto bättre. 

 

8. Vad är din uppfattning om produktionskostnaderna för de olika metoderna? 

 

(B) Har egentligen ingen uppfattning om det. 

 

(K1) Likvärdigt, man måste värdera tiden för att en prefabricerad bro ska bli intressant.  

 

(K2) För en standard GC-port d.v.s. en rätvinklig bro, är kostnaden förmodligen betydligt 

lägre. Ofta är dock broarna inte vinkelrätt vägen. De geometriska och geotekniska 

förhållandena vid brolägena ser nästan alltid olika ut. Detta medför för den prefabricerade 

bron speciallösningar och specialtillverkade formar vilket inte är särskilt kostnadseffektivt.   

 

(K3) Vägs inte tidsvinster in tror jag det är likvärdigt, en stor del av kostanden är trots allt 

grundläggning. 

 

(E) Det borde bli billigare med en prefabricerad konstruktion. Det finns nyckeltal från USA, 

där man byggde upp infrastrukturen i New Orleans efter Catrina, men jag har inte tillgång till 

de siffrorna här. Där använde man en metod med förspända balkar och plattor. Något som inte 

vi hittills fått använda, på grund av bronormens krav på kontinuitet över stöd. 

 

9. Vad är din uppfattning om den totala kostnaden för de olika metoderna? 

 

(B) Har egentligen ingen uppfattning om det. 

 

(K1) Likvärdigt, man måste värdera tiden för att en prefabricerad bro ska bli intressant.  

 

(K2) Svårt att säga något generellt. Det är nog helt avhängigt objektet. 

 

(K3) Vägs inte tidsvinster in tror jag att kostnaderna är likvärdiga för de båda metoderna, en 

stor del av kostanden är trots allt grundläggning. 

 



 

(E) Det borde bli billigare för prefabricerade betongbroar om volymerna hos tillverkarna 

kommer upp, samt om det finns konkurrens. 

 

10. Vad är din uppfattning om skillnaderna i arbetsmiljö mellan de olika metoderna? 

 

(B) Produktion vid en fast anläggning bör kunna förbättra den totala arbetsmiljön. Vi har 

arbetsmiljömässigt tunga arbetsuppgifter i samband med armering och gjutning av platsgjutna 

konstruktioner. I en fabrik bör det finnas bättre möjligheter att underlätta dessa arbeten än det 

gör på tillfälliga arbetsplatser. Arbeten med element ger också arbetsmiljöproblem som inte 

finns vid platsgjutning, jag tänker då på arbeten med hängande laster vid transport och 

montage. 

 

(K1) Bättre arbetsmiljö vid prefab då det i en modern fabrik inte blåser och regnar. 

Yrkesarbetarna exponeras inte för höga höjder lika länge som vid platsgjutna broar. Bättre 

ergonomi då många arbetsmoment flyttas ner på marken. Dock så förekommer kritiska 

arbetsmoment även under monteringen av prefabricerade betongbroar, fast ej i samma 

tidsperspektiv. 

 

(K2) Den prefabricerade bron bör vara gynnsammare på en rad olika punkter såsom mindre 

tunga lyft av armeringsjärn, hantering formvirke, transporter etc. på arbetsplatsen. Den 

platsgjutna broproduktionen karakteriseras av tidskrävande arbete vid trafikerade vägar i kyla 

och mörker. 

 

(K3) Mycket bättre arbetsmiljö i fabrik än på plats. Dock finns det arbetsmiljörisker med de 

tunga lyft elementbyggande trots allt handlar om, jämför Kistaraset. 

 

(E) Arbetsmiljön borde absolut vara bättre vid prefabricering. Men det kommer också nya 

produktionsmetoder för platsgjuten produktion. Jag tänker då på förtillverkad armering och 

vibreringsfri betong. Det är inte självskrivet att det är bättre med prefab, men potentialen finns 

helt klart. 

 

11. Vad tror du det beror på att uppförandet av prefabricerade betongbroar är så pass 

lågt i Sverige jämfört med övriga Europa? 

 

(B) En faktor ät det dåliga rykte om dålig kvalitet som lever kvar sedan ca 30 år tillbaka. En 

annan anledning är att det i branschen finns en utpräglad tröghet till förnyelse. Dessutom vill 

entreprenörerna ha så stor del av arbetet som möjligt inom det egna företaget samtidigt som 

konstruktörerna gärna vill arbeta vidare med inarbetade koncept. 

 

(K1) Beställaren vid vägbyggen värdesätter oftast inte en förkortning av produktionstiden så 

länge det inte är tillräckligt många privatpersoner (bilister) som drabbas av en avstängning 

alternativt omledning av en väg. Inom järnvägen finns inte samma behov av att uppföra nya 

broar då de flesta planskilda korsningar byggdes bort under 80- och 90-talet. Vid vägbroar 

finns det en uppfattning om att prefabricerade betongbroar inte är lika fint estetiskt utformade, 



 

något som har sin bakgrund i USA där man på 1970- och 80-talet ofta byggde 5-6 likadana 

prefabricerade broar på samma vägsträcka. Detta skapade ett intryck hos t.ex. Vägverket att 

prefabricerade betongbroar bara kunde byggas på ett enda sätt. Tidigare var även bronormen 

ovänlig mot prefab t.ex. i avsnittet rörande kontinuitet över mellanstöd som då blev väldigt 

tungt beräkningsmässigt.  

  

(K2) Det normala i Sverige är att prefabricerade broar utförs vid GC-portar odyl. I stora delar 

av Europa utförs prefabricerade betongbroar ofta över motorvägar, järnvägar och liknande 

miljöer där det är besvärligt med formställning och korta byggtider är viktiga. En stor fördel 

med att platsgjuta broarna är att de går att göra kontinuerliga över mellanstöd som ger en 

betydligt materialeffektivare konstruktion. Det ger också en helt annan robusthet vid 

olyckstilfällen då konstruktionen blir tåligare. Det har förekommit ras till följd av att broarna i 

fråga har varit byggda som klossar. Bl.a. har flertalet broar i USA råkat ut för detta. Nu har 

man ändrat de amerikanska normerna och kräver att de ska vara kontinuerliga över 

mellanstöd, samma krav gäller i Sverige sedan långt tillbaka. I tillägg till det är estetiken ofta 

viktigare än byggtiden för normala projekt. Broar har en förväntad livslängd om ca 80 till 100 

år. Då är det värt att lägga ned lite extra pengar på att få det utseende och den funktion man 

verkligen önskar. 

 

(K3) Kan delvis ha att göra med en arkaisk skrivning i bronormen som har övertolkats till att 

det krävs en övergångskonstruktion vid varje elementände. Ett allmänt rigitt tolkningssätt av 

normerna samt en ytterst konservativ bransch. 

 

(E) Liten volym. Stelbenta normer hos tidigare Vägverkets avdelning för bro och tunnel. 

Beställarens krav på estetik är inte, eller har inte varit till prefabricerade betongbroars fördel. 

 

12. Hur uppfattar ni beställarnas inställning till prefabricerade betongbroar i Sverige? 

 

(B) Jag uppfattar den som negativ. De personer som blev besvikna och fick arbeta med tvister 

etc. vid kvalitetsproblemen för 30 år sedan är fortfarande kvar i branschen och minns detta. 

 

(K1) Beställaren vill ha en så billig bro som möjligt, bryr sig inte om hur den tillverkas. 

Kunskap om prefab har försvunnit genom åren och dagens upphandlare har för lite kännedom 

om prefab och känner sig därför tryggare med platsgjuten produktion. 

 

(K2) Jag har under snart femton år i branschen inte varit med om att föreslå en enda 

prefabricerad bro, även jag om känner till några fall där det har förekommit. Beställarna litar 

på att konsulten ger förslag till brolösning som är den bästa som de känner till. Det finns nog 

flera anledningar till att det platsgjutna alternativet nästan alltid föreslås exempelvis:  

 Osäkerhet när det är lämpligt att utföra bron som prefabricerad 

 För att byggandet ska bli rationellt bör utformningen göras av tillverkaren för att det 

ska passa med befintliga formar och tillverkningsutrustning. Detta kan normalt inte 

brokonstruktörer och därför föreslår man också ett platsgjutet alternativ.  



 

 Kostnaden för projektering av en prefabricerad bro är dessutom högre än för en 

platsgjuten bro vilket gör att det krävs flera likadana broar för att få ekonomi i 

projektet.  

 Ofta är den tänkta bron geometriskt besvärlig att utforma som prefabricerad. 

 

(K3) Ett klart ökat intresse, särskilt från kommunala beställare 

 

(E) Positiv i glesbygd, men i tätort ställer beställaren större krav på estetik. Det är även 

svårare att anpassa till befintlig miljö. 

 

13. Vad anser du om framtiden för prefabricerade betongbroar? 

 

(B) Det kan ju inte bli sämre eftersom produktionen under senare år varit i princip noll. 

 

(K1) Känns tveksamt, en ny kompetens måste arbetas upp. Då marknaden inte är speciellt 

intresserad av prefab i dagsläget så vill inte tillverkarna investera pengar i prefab.  

 

(K2) Vad gäller broar över just högt trafikerade vägar eller järnvägar så är det möjligt att 

byggandet kommer att gå mer mot det sätt som görs i Europa med prefabricerade brobanor. 

Det beror också av var i landet man befinner sig. Vad gäller mindre broar typ GC-portar så 

tror jag att volymen kommer att ligga kvar på ungefär samma nivå som idag. Stålpriserna har 

också en påverkan på det prefabricerade byggande då just broar i besvärliga korsningar ofta 

utförs som stålbroar vilka sedan lanseras. Om stålpriserna fortsätter att stiga kan nog prefab 

broar bli konkurrenskraftigt. 

 

(K3) De kommer starkt 

 

(E) Prefabricering är som tidigare sagts, ett sätt att öka produktiviteten. Dock har metoden en 

brist i svårigheten att variera estetiken. Jag tror mer på ”halvfabrikat” där man kan anpassa 

slutprodukten till beställarens krav. 

 

14. Vad måste förändras för att öka användandet av prefabricerade betongbroar? 

 

(B) För det första måste vi nå en situation där vi är trygga med att kvaliteten är minst lika bra 

som för platsgjuten betong. Vidare behöver väg- och broprojekteringen anpassas så att det blir 

möjligt att använda prefab. Detta sker till viss del redan i och med att vi handlar upp allt mer 

på totalentreprenad. Till slut behöver kunskaper och attityder förändras hos alla parter i 

processen. Utöver traditionella fabrikstillverkade element bör det finna utrymme för en 

utveckling av koncept med element som förtillverkas på eller nära byggplatsen. Vid större 

arbeten sker ju detta i fältfabriker, t.ex. vid uppförande av större segmentbroar. Ett liknande 

arbetssätt för broar i mindre skala är intressant. Mycket vanliga specialfall av detta är 

sidolanserade plattramar och sidolanserade broöverbyggnader. Detta används mycket ofta vid 

arbeten längs trafikerade järnvägar. 

 



 

(K1) I dagsläget projekterar beställaren endast korta vägsträckor med enstaka broar. Man 

måste istället börja handla upp längre vägsträckor där således fler broar ingår. Då kan man 

tillverka 3-4 likadana broar och göra små modifieringar och på så sätt få serieeffekter. Ett 

annat alternativ kan vara att använda sig av funktionsentreprenad för att ge entreprenören 

större frihet. 

    

(K2) En marknadsinsats borde nog göras både hos beställare såväl som konsulter. Detta för att 

veta när det är kostnadseffektivt att prefabricera. Det gäller också att utveckla och förmedla 

goda exempel hur konstruktionerna skal utformas för att projekteringskostnaden ska hållas 

ned. 

 

(K3) Formspråket måste förändras. 

 

(E) Vi måste kolla över normerna. En stor beställaraktör måste uttala att det är detta man vill 

ha, så att företagen är villiga att satsa på broar till förmån för den mer intensiva hus och 

industriproduktionen. Leverantörerna måste bli mer kvalitetsmedvetna. 

 

15. Vem anser du ska ta tag i utvecklingen för att öka användandet av prefabricerade 

betongbroar? 

 

(B) Jag tror initiativet måste komma från prefabindustrin i samarbete med entreprenörer och 

konstruktörer. För en prefabbrotillverkare kan ett nära och väl upparbetat samarbete med en 

brokonstruktör som med tiden får allt större erfarenhet av att arbeta med förtillverkade 

element vara avgörande. Beställare behöver vara uppmärksamma på hur förutsättningarna för 

en broentreprenad skapas och presenteras t.ex. vad gäller korsningsvinklar, placering av 

kurvor, estetiska krav och detaljering av förslagshandlingar. 

 

(K1) Det krävs ett samspel mellan branschorganen. Framförallt måste beställaren vara 

intresserad av att vilja driva utvecklingen framåt.  

 

(K2) Här faller det nog på branschorganisationen att ta sig an frågan.  

 

(K3) Det måste ske i ett samarbete mellan högskolor, konsulter, entreprenörer och beställare.  

 

(E) Det måste göras i samråd mellan beställare och entreprenörer. Beställaren måste klart 

uttala att det är detta man vill ha, samtidigt måste normerna ses över, så att man hittar 

konstruktionslösningar som kan accepteras. 

 


