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Förord  
 
Detta arbete är utfört som avslutning på utbildningen till civilingenjör inom Väg- och 

vattenbyggnadsteknik vid Luleå Tekniska Universitet. Arbetet har pågått under vårterminen 

2005.  

 

Uppdragsgivare har varit Piteå Kommun, Teknik & Gatukontoret. Projektet som det här 

arbetet ingår i startades för flera år sedan och min del i projektet har varit att undersöka tre 

olika broalternativ och bedöma utifrån olika aspekter vilket av dessa alternativ som är bäst 

lämpat att byggas över Fårösundet strax norr om Piteå centrum. 

 

Jag vill tacka alla som gjort detta arbete möjligt. Ett stort tack till min examinator Lars Stehn 

och Anders Björnfot som handlett och hjälp mig under arbetets gång. Jag vill även tacka Piteå 

Kommun som gett mej det här uppdraget, arkitekten som ritat broarna, Svenska Träbroar och 

övriga berörda brokonstruktörer. Er hjälp har varit jättemycket värd.     

Och till slut ett stort tack till min familj och mina vänner som stöttat mej under den här tiden.  

 

Luleå, juni 2005 

 

Elin Lundström  
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Sammanfattning 
Fårön ligger strax norr om Piteå centrum och nyttjas för fritidsboende, permanent boende och 

som ett ströv- och naturområde. Idag förbinds ön till fastlandet över det 140 meter breda 

sundet av en lång bank och en cirka 10 meter lång betongbro. Den långa banken hindrar 

vattenströmningen i sundet och bidrar till en ökad uppgrundning. Bron är så smal att inga 

fordon kan mötas och även cyklister och gångtrafikanter upplever det besvärligt med mötande 

trafik på bron. Områdets popularitet och önskemål om en ökad exploatering av ön kräver att 

en ny vägbro byggs över sundet. Piteå Kommuns önskan om att profilera staden som en 

trästad och träets anknytning till den norrländska kulturen och sina naturnära egenskaper är 

anledningen till varför trä valdes som konstruktionsmaterial. 

 

Syftet med detta examensarbete har varit att för tre broalternativ undersöka vattenföringen i 

sundet, broarnas arkitektur, konstruktionslösningar och ekonomi och sedan utifrån dessa fyra 

parametrarna bedöma vilket broalternativ som är bäst lämpad att byggas.  

 

Det första alternativet är en hängbro på 140 meter med det längsta spannet på 90 meter mellan 

pylonerna. Hängbron fick en totalkostnad på 17,6 miljoner kronor. Alternativ två är en 

snedstagsbro på 60 meter med en totalkostnad på 11,8 miljoner kronor och alternativ tre är en 

bågbro med två spann på vardera 45 meter med en ö som mellanstöd i mitten av sundet. 

Bågbron inklusive ö fick en kostnad på 15,9 miljoner kronor.  

 

Snedstagsbron är billigast men totalt sett med hänsyn till alla parametrar är bågbron det bästa 

alternativet för Fårösundet eftersom att det är en väldigt vacker bro, den ger ingen större 

inverkan på strömningen i sundet och den är billigast sett per kvadratmeter farbana..  
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Abstract 
Fårön is an island just north from Piteå Centrum which is used for holiday cottages, 

permanent living and as an outdoor area. Today, the island is linked to the continent over the 

140 metres wide bay with a long bank and a 10 meter long concrete bridge. The long bank 

prevents the water flow in the bay and contributes to an increased shallowness. The bridge is 

so narrow that no vehicles can meet on the bridge and also cyclists and pedestrians 

experiences difficulties crossing the bridge during traffic. The popularity of the area and 

community wishes for an increased exploitation of the island requires  a new road bridge to be 

built. Piteå municipality wishes to profile the town as a wood town, the wood's connection to 

the culture in northern Sweden and its lifelike quality is the reason why wood is chosen as 

structure material. 

 

The purpose of this master thesis is to evaluate three bridge alternatives and their effect on 

water flow in the bay, the bridges architecture, structural solutions and economy. Then on 

basis of these four parameters the most suitable bridge alternative is chosen. 

 

 

The first alternative is a 140  metres long suspension bridge where the longest span is 90 

metres between the pylons. The suspension bridge has a total cost of 17,6 millions sek. 

Alternative two is a 60 metres long cabelstayed bridge with a total cost of 11,8 millions sek 

and alternative three is an arch bridge with two spans of  45 metres each using a new built 

island as bridge support in the middle of the bay. The arch bridge, including the island, cost 

15,9 millions sek. 

 

The suspension bridge is the cheapest alternative but considering all evaluated parameters 

the arch bridge is the best alternative for Fårön while it’s a very beautiful bridge, it doesn’t 

have any big effects on the water flow and it’s the cheapest alternative per square metre  

bridge deck. 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

Detta examensarbete har utarbetats på uppdrag av Piteå Kommun, för studie av tre förslag på 

utformning av en ny träbro för fordonstrafik vid Fårön i Piteå.  

Fårön är ett omtyckt område inte långt från Piteå centrum. Ön nyttjas för fritidsboenden, 

permanenta boenden samt ett ströv- och naturområde. Idag består förbindelsen mellan ön och 

fastlandet av en bank som sträcker sig över nästan hela sundet samt en betongbro med ett 

spann på cirka 10 meter, figur 1.1. Banken och bron är väldigt smala så att endast en bil i 

taget kan passera. Det är även problem för gångtrafikanter och cyklister att möta en bil på 

bron. Förutom de nämnda problemen med trafiken har banken även bidragit till en 

uppgrundning av sundet på grund av det minskade vattenflödet som banken orsakar. Ett ökat 

intresse för exploatering av ön med fler permanenta bostäder har under de senare åren visat 

sig.  För att möjliggöra denna exploatering krävs en ny vägbro.  

 

 
                    Figur 1.1: Bron och vägbanken över Fårösundet.       Privat  foto 

 

Trä är ett material som hör hemma i den norrländska kulturen. Råmaterialet finns nära till 

hands i våra skogar och trä har alltid funnits till förfogande. Trä har även den unika 

egenskapen att lätt kunna formas för att smälta in i omgivningen. I Piteå finns tre stora 

träindustrier och kommunen har en önska om att lyfta fram detta och profilera Piteå mer som 

en trästad. En träbro skulle fungera som ett stort trämonument för att lyfta fram träets roll i 

kommunen. Därför har arkitekten valt trä som konstruktionsmaterial för de olika 

broalternativen i rapporten.  
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Ända fram till mitten av 1800-talet var trä, vid sidan av sten, det ledande byggmaterialet för 

alla typer av konstruktioner men under den senare delen av 1800-talet började stål konkurrera 

och senare även betong. Fram till bara för några år sedan byggdes nästan inga träbroar i 

Sverige men nu börjar trä åter bli populärt som byggnadsmaterial till broar. Ett bidrag till det 

är utvecklingen av limträ som har en betydligt högre bärförmåga än sågat virke. Mellan 1993 

och 1998 byggdes ca 200 träbroar i Sverige. De flesta är dock kortare än 20m och 

huvudsakligen avsedda för gång och cykeltrafik (Abelsson m.fl., 1998). 

1.2 Syfte och mål 

Syftet med det här examensarbetet är att för tre olika förslag på ny träbro vid Fårön undersöka 

vattenföringen i sundet, broarnas arkitektur, konstruktionslösningar och ekonomi. Målet är att 

kunna ge ett välgrundat förslag som integrerar de fyra faktorerna ovan på vilken av de tre 

broarna som är bäst lämpad att byggas över Fårösundet.  

1.3 Forskningsfrågor  

Frågor som ska besvaras i rapporten är: 

• Hur förändras vattenflödet i sundet när vägbanken tas bort och vilken betydelse har 

det för sundet?  

• Vilken är arkitektens syn på trä som konstruktionsmaterial i broar? 

• Vad blir kostnaden för de olika broalternativen avseende material, grundläggning och 

produktion?  

1.4 Avgränsningar 

Arbetet är avgränsat till att utreda endast tre broförslag och innefatta överskådliga 

konstruktionsberäkningar enligt svenska normer. Dock utreds dynamiska laster ej i detta 

tidiga skede. Inga konstruktionsberäkningar vad gäller detaljinfästningar behandlas eftersom 

att det är ett väldigt tidskrävande jobb och ligger utanför syftet med arbetet. Det är dock ett 

väldigt viktigt område så därför har typförslag på infästningslösningar tagits fram.  

Endast trä beaktas som konstruktionsmaterial, alternativa lösningar av stål och betong berörs 

ej. Överskådliga kostnadsberäkningar utförs för de olika alternativen för att ge en uppfattning 

om vad de olika alternativen skulle kunna kosta och förenklade vattenflödesberäkningar 

utförs för att se vilken verkan förändringarna i sundet har.  
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1.5 Disposition  

Kapitel 2 beskriver vilka metoder och arbetssätt som använts för att nå det önskade målet.  

Kapitel 3 handlar om träbroars historia och beskriver de vanligaste brotyperna för träbroar.  

Kapitlet innehåller även för och nackdelar med trä som konstruktionsmaterial i broar.  

I kapitel 4 presenteras de olika broalternativen och arkitektens motiv. Viktiga parametrar vid 

broprojektering beskrivs också, så som tekniskt träskydd, grundläggning, produktion och 

vattenflöde.  

Dimensionerande laster och tillvägagångssätt för konstruktionsberäkningarna av de olika 

broalternativen beskrivs i kapitel 5.  

I kapitel 6 beskrivs förutsättningarna för vattenföringen i sundet, grundläggningen av broarna 

och lansering av broarna.  

I kapitel 7 analyseras kostnaderna för de tre broförslagen. 

Kapitel 8 konkluderar resultaten och ger förslag på bäst lämpad bro för Fårösundet.  
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2. Metod 

2.1 Forskningsstrategi 
 
Då brobyggnad i trä är ett relativt outforskat ämne i Sverige utnyttjades en litteraturstudie för 

att skapa en bild av vad brobyggande i trä innebär. Denna litteraturstudie gav dock ingen 

detaljerad information om träbroar. Därför intervjuades experter inom området för att skapa 

en djupare bild av träbroar och ge goda förutsättningar för att besvara detta examensarbetes 

syfte och mål. I nästa steg utfördes överskådliga konstruktionsberäkningar och översiktliga 

vattenflödesberäkningar för de olika alternativen för att påvisa att broarna är möjliga att bygga 

samt att ge ungefärliga dimensioner på konstruktionselementen. Utifrån dessa dimensioner 

kunde materialmängder bestämmas och kostnadsberäknas. Sedan kostandsuppskattades 

övriga moment som påverkar broekonomin så som infästningsdetaljer, grundläggning och 

produktion.  

2.2 Datainsamling 

2.2.1 Litteraturstudie 
 
Litteraturstudien är centrerad till träbroar och behandlar områden som är speciellt viktiga för 

deras ekonomi. De ämnesområden som studerades var: 

• träbroars historia. 

• brotyper och deras tekniska egenskaper. 

• för och nackdelar med träbroar. 

• träskydd. 

• grundläggning och produktion av träbroar. 

• vattenföring och dess betydelse för berörda vattendrag.  

• lastförutsättningar på broar.  

2.2.2 Intervjuer 
 
För att få en insyn i hur en arkitekt tänker och arbetar genomfördes en intervju med en 

arkitekts som varit yrkesverksam i 39 år sedan arkitektexamen erlades från Kungliga 

Tekniska Högskolan 1966. I huvudsak har arkitekten jobbat med hus och stadsplanering. 

Under åren har arkitekten vidareutbildat sig på bland annat konsthögskolan i Stockholm. 
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Vid ett studiebesök vid Svenska Träbroar erhölls information om deras vanligaste 

bromodeller och tekniskt träskydd. Även fabriken där broarna produceras besöktes. Vid 

besöket skapades kontakt med en konstruktör som sedan gett tips och råd under arbetes gång. 

Svenska Träbroar AB ligger i Kroksjön utanför Skellefteå och är ett av få företag i Sverige 

som tillverkar träbroar. Företaget bildades 1993 men redan 1988 byggde Martinssons Trä AB 

de första träbroarna. Under 2003 byggde företaget 32 broar varav 8 vägbroar som levererades 

över hela landet. Svenska Träbroar AB står inte enbart för tillverkningen av broarna utan 

konstruerar även och monterar.  

Även en i Sverige och internationellt välkänd brokonstruktör har bidragit med sitt kunnande 

för att ge examensarbetet den konstruktionstekniska spets som krävs för att lösa konstruktiva 

detalj- och produktionsaspekter.  

I samband med att kostnadsberäkningarna utfördes hölls samtal med flera personer med 

erfarenhet från kalkylarbete och byggbranschen. 

2.2.3 Beräkningar 
Broarna är dimensionerade för laster enligt Vägverkets Bronorm (Vägverket, 2004) och 

konstruktionsberäkningarna är utförda enligt Boverkets Konstruktionsregler (Boverket, 2003) 

och Eurocode 5 (CEN, 2004). 

Som beräkningshjälpmedel har datorprogrammen FEM-Design 3D Structure (Strusoft, 2005) 

och WIN-Statik Ramanalys (Strusoft, 2005) använts. Programmen har endast används för att 

erhålla de krafter som lasterna orsakar på broarna. Dimensioneringen av konstruktionsdelarna 

har skett med handberäkning.   

FEM-Design består av en grupp olika program baserade på Finita Element Metoden. 3D 

Structure är den FEM-Design modul som använts för broarna. Dock är programmet främst 

anpassat för betong och stål vilket har inneburit vissa problem uppstod då lasterna inte riktigt 

fördelade sig i modellen som de borde. Detta ledde till att programmet Ramanalys användes 

som ett kompletterande hjälpmedel för att säkerställa att konstruktionselementen 

dimensionerades för rätt krafter.  

Ramanalys kan användas för att beräkna krafter, deformationer och spänningar i plana ramar, 

fackverk, pelare och balkar enligt 1:a och 2:a ordningens teori. Till Ramanalys finns moduler 

utvecklade för dimensionering i betong, stål och trä.  

När dimensionerna på konstruktionselementen var bestämda beräknades kostnaderna för 

materialet  och produktionen av broarna. Kostnaderna togs fram i samråd med personer med   

erfarenhet i kalkylarbete eller baserades på kostnader från tidigare objekt. Även 
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grundläggningskostnaderna uppskattades på liknande sätt och beräkningarna skedde 

tillsammans med en kunnig person inom byggbranschen. Även sättet att grundlägga broarna 

på diskuterades tillsammans med denna person. 

Vattenflödesberäkningarna är baserade på ett tidigare utfört examensarbete där en modell för 

beräkningar av flödet i sundet tagits fram. Denna modell har nyttjats för att beräkna 

flödesförändringarna i sundet.  

2.3 Validering och reliabilitet   

Vid beräkningar av broarna, strukturellt och ekonomisk har vissa förenklingar och antaganden 

utnyttjats på grund av att det saknas direkt praktisk information i litteraturen. Dessa 

antaganden har utförts i samråd med kunniga konstruktörer inom området. Detta medför att de 

antaganden som är gjorda kan sägas spegla verkligheten på ett bra sätt.  

Alla à-priser är antingen baserade på tidigare byggda objekt eller framtagna genom personer 

med stor erfarenhet från byggbranschen.  
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3. Träbroar  

3.1 Historia 

Trä har alltid funnits tillgängligt nästan överallt på vårt jordklot och genom att trä som 

byggmaterial är lätt, starkt, hållbart och enkelt att bearbeta har det varit ett självklart val vid 

byggnationer (Abelsson m.fl., 1998).    

De allra första träbroarna bestod av omkullfallna träd över bäckar och åar. Så småningom 

började stockarna placeras systematiskt för att underlätta passager över hinder i terrängen.  

I och med att civilisationen utvecklades kom broarna att få en annan roll i samhället, från att 

ha varit rena bruksobjekt till byggnadsobjekt där teknik, hantverksmässighet och konstnärliga 

aspekter beaktades. Detta bidrog till att trä fick ett ökat värde som byggmaterial tack vare dess 

mångsidighet (Gustafsson, 1996).  

Den person som hade uppgiften att bygga broar var byggmästaren. Byggmästarna var ofta 

arkitekt, konstruktör och hantverkare i en och samma person och det är de som har haft det 

allra största inflytandet över utvecklingen av byggnadskonsten. Dåtidens brobyggare byggde 

enligt rådande traditioner i sin region men ibland fanns det personer som vågade sig på 

nyheter, ofta framtvingat av lokala förhållanden. Dessa banbrytare med sitt stora risktagande 

har gett oss en ökad förståelse för träkonstruktioners egenskaper (Gustafsson, 1996). Under 

perioden 640-616 f.Kr. medan den romerske kejsaren Ancus Martius regerade byggdes en 

träbro över Tibern som stod i 900år. Och vid Luzern i Schweiz byggdes 1333 Kabelbrücke, 

en täckt bro som står kvar än idag. Mest troligt har dessa broar successivt restaurerats med 

nya delar. 

Sveriges äldsta vägbro i trä heter Lejonströmsbron, figur 3.1, och finns i Skellefteå. Den 

byggdes 1737 och är 207 meter lång (Abelsson m.fl., 1998). 

I 1600-talets England utvecklades en brotyp där överbyggnadens tvärstag är arrangerade i en 

strikt matematisk ordning så att varje stag utsätts för tryck och inga eller väldigt små moment. 

Bultarna har som enda uppgift att hålla de olika delarna på plats och tryckkrafterna överförs 

direkt från del till del. En sådan bro kan man se än i dag korsa ån som rinner genom 

universitetet i Cambridge, figur 3.2 (Queens College, 2005). 
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Figur3.1: Lejonströmsbron över Skellefteälven.   
Foto: Skellefteå Kommun 

Figur3.2: Mathematical Bridge i Cambridge  
Privat foto 

 

3.2 Brotyper 

3.2.1 Plattbroar 

En modern typ av plattbroar, figur 3.3, är den tvärspända plattbron som ursprungligen 

kommer från Kanada men idag används i stora delar av världen.  

Brobaneplattan tillverkas av plankor, eller vid större spännvidder av limträ som spänns ihop 

med stålstänger. Den här metoden ger ett högt materialutnyttjande och därför fås en bro med 

låg konstruktionshöjd och ett neutralt utseende.  

Brobanan har en förhållandevis liten fri yta jämfört volym vilket medför att stora variationer i 

fuktkvoten i träet undviks. 

Träbroar med korta spännvidder upp till 20 meter byggs mest ekonomiskt som plattbroar och 

kostnaden är konkurrenskraftig jämfört med andra byggmaterial (Gustafsson, 1996).  

 

 
                              Figur 3.3: Plattbro vid Dabbsjö byggd 1998. Foto: Svenska Träbroar 
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3.2.2 Balkbroar 

Balkbroar, figur 3.4, består av balkar i ett eller flera fält. Användningen av balkar i sågat virke 

begränsas till kortare spännvidder på grund av begränsade tvärsnittsdimensioner. Därför 

tillverkas det flesta balkar i limträ.  

Ett annat alternativ är att använda sig av sammansatta tvärsnitt till exempel flänsar av limträ 

och liv av flera lager med hoplimmade bräder. En annan typ av sammansatta tvärsnitt är 

lådbalken (Limträhandboken, 2001).  

Fackverksbalkar kan möjliggöra längre spännvidder med mindre materialåtgång än homogena 

tvärsnitt men då ökar konstruktionshöjden istället.  

Balkbroar är mest lämpade i spännvidderna 15-50 meter men vid fackverksbalkar kan 

spännvidder upp till 100 meter utnyttjas (Gustafsson, 1996). 

 

 
                          Figur 3.4: Balkbro vid Skeppsvik byggd 1996. Foto: Svenska Träbroar  

3.2.3 Bågbroar 

De vanligaste bågarna tillverkas av limträ och vid stora spännvidder används treledsbågar för 

att underlätta transport. Vid kortare spännvidder kan bågarna tillverkas i ett stycke som 

tvåledsbågar. Det finns dock fördelar med treledsbågar. Vid eventuell förskjutning av stöden 

uppstår tvångskrafter i tvåledsbågarna medan treledsbågarna undkommer dessa krafter tack 

vare den extra leden (Gustafsson, 1996).     

Bågen är en klassisk broform och kostnaderna för spännvidder upp till 30 meter är klart 

konkurrenskraftiga i jämförelse med andra konstruktionsmaterial.  

För långa spännvidder används fackverksbågar. I USA finns fackverksbågar med spännvidder 

upp till 104 meter. Ekonomiskt rimliga spännvidder ligger mellan 40 till 100 meter för en 

fackverksbåge, det vill säga en båge där stänger kopplas samman och bildar ett stabilt bärverk, 

figur 3.5 (Abelsson m.fl., 1998).  
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I Japan finns en 193 meter lång bågbro med 5 spann som byggdes redan 1673, figur 3.6 

(Japan Zone, 2005). 

 
Figur 3.5: Träbro med fackverksbågar.  
Foto: Western Wood Structures 

Figur 3.6: Kintaikyo Bridge i Japan.                          
Foto:International Conference Centre Hiroshima 

 
 

 
Figur 3.7: Snedstagsbro i Munkedal byggd 1999 
Foto: Svenska Träbroar 

Figur 3.8: Hängbro över Byskeälven byggd 1996.    
Foto: Svenska Träbroar 

3.2.4 Hängbroar och snedstagsbroar 

Hängbroar och snedstagsbroar är konstruktioner som är upphängda i så kallade pyloner eller 

torn med kablar eller dragstag (Gustafsson, 1996), figur 3.7.  

Spännvidder mellan 20-100 meter är lämpliga för den här typen av broar för att det ska vara 

ekonomiskt att bygga. 

Hängbroar, figur 3.8 används främst som gång och cykelbroar eftersom att vägbroar kan vara 

svåra att dimensionera för vindlast och dynamisk stabilitet på grund av den låga egenvikten i 

förhållande till bredden. 

Vid flygplatsen i Hiroshima, Japan finns idag en 145 meter lång och 5 meter bred 

snedstagsbro i trä. Farbanan, det vill säga den del av bron som är avsedd för trafik, är en 

fackverkskonstruktion i trä men pylonerna är gjorda i betong (Abelsson m.fl.,1998). 
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3.3 För- och nackdelar med trä 

För att en bro ska upplevas vacker måste den anpassas efter landskapet och vägen. Detta 

gäller för alla broar oberoende av byggnadsmaterial. Trä har emellertid sådana egenskaper 

som gör att det lätt formas och smälter in i miljön på ett naturligt sätt. Träbroar utformas 

oftast öppna och smäckra medan exempelvis betongbroar är betydligt kompaktare (Abelsson 

m.fl., 1998).  

3.3.1 Miljö 

Trä är ett naturligt och kretsloppsanpassat material vilket innebär att det kan brytas ner av 

naturen när det är förbrukat.  

Produktion av trävirke orsakar en liten påverkan på miljön i förhållande till vad stål och 

betong gör. Vad som däremot kan anses vara ett kritiskt område är impregnering och 

träskyddsmedel. Det ingår flera tvivelaktiga kemikalier ur miljösynpunkt i medlen som 

används. Impregnerat trä är även svårt att återanvända och bör inte brännas.  

Det som orsakar den allra största miljöpåverkan är transporterna. Speciellt vid långa 

transporter mellan avverkningsområde, limträfabrik och platsen för den färdiga bron.  

Miljöpåverkan under själva byggskedet är oftast mindre än för andra material. Det beror 

mycket på en vanligtvis kortare byggtid och att behovet av tunga maskiner är mindre. 

Även underhållsarbetet för en träbro är mer miljövänligt än för stål- eller betongbroar. 

Miljöanpassad målarfärg används och skadade delar kan lätt bytas ut (Abelsson m.fl., 1998). 

3.3.2 Tekniska egenskaper 

Trä är ett hygroskopiskt material vilket innebär att det har en god förmåga att ta upp och avge 

fukt. Materialet strävar efter att ställa in sig efter den omgivande luftens temperatur och 

fuktighet. I alla byggsammanhang är det viktigt att fuktkvoten i träet är anpassad till den 

omgivande miljön för att undvika onödiga fuktrörelser så som krympning eller svällning. 

Ändras fuktigheten i den omgivanden miljön genomgår träet en dimensionsförändring genom 

att antingen ta upp eller avge fukt. Trä är ett anisotropt material, det vill säga träets 

egenskaper varierar i förhållande till fiberriktningen och det medför att fuktrörelserna blir 

olika stora i olika riktningar. Stört blir dimensionsförändringarna i trädstammens tvärriktning. 

Trä har sin högsta hållfasthet vid dragning parallellt fiberriktningen och den lägsta vid drag 

vinkelrätt fibrerna (Daerga och Stehn 1993).  
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En fördel med trä är dess låga vikt som bidrar till att utformningen av landfästen och 

grundläggning blir betydligt enklare än för tunga betong- eller stålbroar. En annan fördel med 

att trä är så lätt är att broarna lätt kan transporteras. Det är sällan vikten som blir begränsande 

utan storleken på brodelarna.   

Det är även lättare att bygga en träbro i jämförelse med en i betong eftersom att det inte 

behövs lika stora maskiner och inte heller så många olika specialkompetenser. Trä är även lätt 

att forma och hantera och mycket av arbetet sker i fabrik. Detta ger en kort montagetid vilket 

innebär mindre störningar för omgivningen. 

En nackdel med träbroar är att det tyvärr inte finns så många konstruktörer som är vana att 

jobba med broar i trä.  För en ovan konstruktör kan det vara svårt att hitta optimala lösningar 

för att utnyttja träets egenskaper. Det här är dock ett övergående problem om den ökade 

efterfrågan på träbroar fortsätter eftersom att fler konstruktörer då kommer att få mer 

erfarenhet av att konstruera broar i trä.  

Träbroar kan bära full trafiklast, 4 kN/m2 även vid stora spännvidder över 30 meter. Exempel 

på sådana broar är Evenstadsbron i Norge, figur 3.9, Klockarbergsvägen i Skellefteå samt ett 

flertal broar i Finland, figur 3.9, och USA. Dock krävs konstruktionslösningar med till 

exempel bågar eller fackverk vid spännvidder över 30 meter istället för de enklare platt- eller 

balkbrolösningarna. Gång och cykelbroar med små trafiklaster klarar lätt längre spännvidder 

(Abelsson m.fl., 1998). 

 

 

  
Figur 3.9: Övre bild: Evenstadsbron i Norge. Nedre bild: Vägbro i Finland.  
Till höger: Produktion av limträkonstruktion.  
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I Norge pågår just nu monteringen av en 160 meter lång träbro, figur 3.9, som ska klara laster 

på 110 ton. Det längsta spannet är 45 meter. Det är försvarsmakten som är beställare och bron 

är dimensionerad för att bära stridsvagnar. Bärverket består av limträ men farbanan kommer 

att gjutas i betong eftersom att den måste klara påfrestningarna från stridsvagnarnas band 

(Moelven Limtre, 2005).  

En träbros livslängd beror väldigt mycket på dess utformning. En bra utformning innebär 

detaljlösningar som ger ett bra konstruktivt träskydd som skyddar träet mot fukt och direkt 

solljus. Självklart är underhåll en viktig faktor. Om bron är rätt konstruerad och byggd och 

underhållet sköts kontinuerligt behöver varken underhållskostnaderna bli högre än vad som är 

normalt för en bro eller livslängden bli kortare än livslängden på stål- eller betongbroar 

(Abelsson m.fl., 1998).  

Idag finns inte så många gamla träbroar kvar i Sverige dock  har de flesta  rivits och ersatts av 

nya broar anpassade till dagens krav. Det finns inte heller särskilt många gamla stål- eller 

betongbroar. De få gamla träbroar som fortfarande finns kvar bevisar att det är tekniskt 

möjligt att bygga träbroar som består under en lång tid (Abelsson m.fl., 1998).  

3.3.3 Ekonomi 

Vid rätt förutsättningar blir träbroar oftast billigare än vad en bro av stål eller betong skulle bli. 

Vad rätt förutsättningar är kan vara svårt att definiera men ett exempel är platser där höga 

krav ställs på brons arkitektur. Det vill säga där önskemålet är en vacker bro som anpassats 

efter omgivningens miljö.   

Den för träbroar enkla utformningen av landfästen och grundläggning reducerar kostnaderna i 

förhållande till stål- eller betongbroar som behöver betydligt mer komplicerade lösningar.  

Vid utbyte av en befintlig bro där den gamla grundläggningen kan utnyttjas kan en träbro vara 

ett mycket konkurrenskraftig alternativ (Abelsson m.fl., 1998).  

Ofta är utformningen av knutpunkter för träkonstruktioner en utmaning som om den inte 

utförs rätt bidrar med en stor del av brons slutekonomi. Att montera dessa stora knutpunkter 

på arbetsplatsen kan också bidra med ökade produktionskostnader om dessa inte utförs på rätt 

sätt. 
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4. Projektering av träbroar 
 
Målet med en projektering är att få den bästa utformningen och läget för bron och dess 

tillfarter. Under projekteringsskedet är de ekonomiska och tekniska aspekterna av stor 

betydelse för val av brotyp och det är inte alltid självklart att den mest ekonomiska lösningen 

är den tekniskt sett mest optimala. Viktiga delar att utreda är grundläggning, träskydd och 

produktion då fel utförande och utformning kan bidra till höga kostnader och i värsta fall en 

förkortad livslängd av bron.  

4.1 Alternativen  

En grupp bestående av en arkitekt, en konstnär och en boende på Fårön började redan 1995 att 

samla argument, studera broar, göra idéskisser och diskutera med nyckelpersoner rörande 

möjligheterna att bygga en ny bro till Fårön, figur 4.1. Den första idén var en bro liknande 

Lejonströmsbron i Skellefteå, figur 3.1. Under 2003 gjordes en förundersökning av ovan 

nämnda grupp beställd av Piteå Kommun, för att belysa nödvändigheten av en ny bro samt 

eventuella intressekonflikter.  

Figur 4.1: Flygbild över Fåröbron sett norrifrån.   
Foto: Piteå Kommun 

Figur 4.2: Förslag på broarnas placering 
 

 

Arkitektens arbete börjar med en beställning från kunden, i det här fallet Piteå Kommun. I de 

fall kunden vet vad han/hon vill få ut finns ett program som består av kundens behov och 

önskemål samt krav från omgivningen för arkitekten att följa vid framtagandet av skisser. I 

det här projektet ingick arkitekten i den grupp som startade projektet och har alltså varit med 

och tagit fram ovan nämnda program. Utifrån programmet arbetades sedan 3 broalternativ och 

deras placering fram, figur 4.2. 



 
Projektering av träbroar   Projektering av träbroar 

 

 
 15 
 

Att hitta en lämplig design handlar om att fånga platsens ande, känna efter vad platsen har att 

ge och vad som skulle passa in i miljön.  Det är anledningen till varför trä valdes till broarna 

över Fårösundet. Områdets karaktär är naturnära liksom träets.  De tre förslag som hanteras i 

denna rapport är inspirerade av olika referensobjekt. 

Samtliga broar har en bredd som är anpassad för två vägbanor och en gång- och cykelväg.  

4.1.1 Alternativ 1 – Hängbro 
Det första förslaget är en hängbro med ett spann på 90 meter mellan pylonerna och cirka 25 

meter mellan pylon och landfäst på vardera sida, figur 4.3. Bron är inspirerad av en gång- och 

cykelbro över Byskeälven, se figur 3.8.  

 

 
Figur 4.3: Arkitektritning på hängbron.  
 
 

4.1.2 Alternativ 2 – Snedstagsbro 
Det andra förslaget är en snedstagsbro med en spännvidd på 60 meter, figur 4.4.  I det här 

fallet har bankar byggts ut i sundet på vardera sida om bron för att minska spännvidden. 

Snedstagsbron är inspirerad av en bro i Vaxholm utanför Stockholm. 

 

 
 

Figur 4.4: Arkitektritning på snedstagsbron. 
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4.1.3 Alternativ 3 – Bågbro 
Det tredje förslaget är en bågbro bestående av två bågspann på vardera 45 meter, figur 4.5. 

Mittenstödet består av en konstgjord ö på cirka 375m2 som placeras i mitten av sundet. Ön är 

tänkt ska kunna nyttjas av allmänheten för exempelvis fiske och även rörelsehindrade ska ha 

tillgång till ön. Den här bron är inspirerad av en bågbro i Oregon, USA, se figur 3.5. 

 

 

 
Figur 4.5: Arkitektritning på bågbron. 

 

4.2 Träskydd 

Oskyddat trä som exponeras för sol och regn påverkas snabbt. Solen torkar ut träet så att 

torrsprickor uppstår. Vid regn fylls sprickorna med vatten och träet sväller så att sprickorna 

blir djupare. I de djupaste sprickorna stannar fukten kvar och träet angrips av svamp. 

Materialet förlorar snabbt sin bärförmåga och efter 5-10 år kan träet vara helt förstört.  

Att undvika sprickbildning är svårt men det man ska tänka på är att inte utsätta de bärande 

delarna för direkt solljus eller regn. Bron måste utformas så att det vatten som inte kan 

undvikas ges tillfälle att torka ut (Abelsson m.fl., 1998). Alla konstruktionsdelar som ingår i 

huvudkonstruktionen ska därför impregneras (Vägverket, 2004). Men träskyddsmedlet får inte 

innehålla krom, arsenik eller kreosot. Limträ eller limmat konstruktionsvirke som är direkt 

utsatt för solljus eller nederbörd ska även skyddas med en pigmenterad ytbehandling, det vill 

säga ett ytbehandlingsmedel som innehåller färgade pigment. Pigmenten förhindrar att träet 

utsätt för ljus och ger samtidigt en kulör åt ytbehandlingen. Ytbehandlingen skyddar även mot 

fuktutbyte. 
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Ett medel med stor diffusionstäthet gör att fuktutbytet sker långsamt och 

fuktkvotsvariationerna blir små (Gustafsson, 1996). Med hänsyn till miljön bör så lite 

impregnerat virke som möjligt användas. Det viktigaste träskyddet är dock 

konstruktionsutformningen. Exempel på hur en tvärspänd platta kan utformas för att få ett bra 

skydd visas i figur 4.7. Några ytterliga detaljlösningar för skydd mot fukt och solljus visas i 

figur 4.8 till 4.10. 

 

 

Figur 4.7:Tvärspänd plattbro Bild: Gustafsson, 1996 Figur 4.8: Skydd mot solljus      Privat foto 

  

 
 

 
Figur 4.9: Skyddsbeklädnad på balk 
Bild: Träguiden 

Figur 4.10: Skyddsbeklädnad på balk  
Bild: Träguiden 
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4.2.1 Underhåll 
För att bibehålla träets bärförmåga måste bron underhållas. Inspektioner måste ske 

fortlöpande minst en gång per år för att upptäcka eventuella skador och verifiera att 

underhållet sköts rätt. Nödvändiga underhållsåtgärder på träbroar är (Abelsson m.fl., 1998): 

• ommålning av målade träytor och stålytor. 

• reparation av sliten vägbeläggning. 

• rengöring från smuts. 

• förhindra att ståldetaljer rostar.  

 

Behovet av underhåll bestäms till stor del redan under projekteringen. Plattbroar och 

balkbroar som skyddas av farbanan kan bli mycket underhållssnåla medan bågbroar och 

övriga broar med bärverket ovanför farbanan ofta kräver mycket mera underhåll.  

4.3 Grundläggning 

Vid grundläggning av broar är en geoteknisk undersökning väldigt viktig för att kunna 

bedöma jordmaterialets hållfasthets- och deformationsegenskaper. Broar är väldigt känsliga 

för sättningar och det ogynnsammaste fallet är om sättningarna blir ojämna eller om det sker 

en stödförskjutning. Då kan stora spänningar i bron uppstå och det finns risk för att 

konstruktionen inte klarar av de ställda lastkraven.  De geotekniska undersökningarna utförs i 

varje stödpunkt och ger information om hur stora sättningar som kan förväntas, tjälsäkert 

djup, jordlagerföljd och geotekniska parametrar. Dessa parametrar ligger sedan till grund för 

valet av grundläggningstyp och grundläggningsnivå (Nilsson och Torén, 2003).  

 

Parametrar som påverkar beslutet om valet av grundläggningstyp och nivå är: 

• grundförhållanden vad gäller bärförmåga, stabilitet och sättningar 

• grundvattenytans eller den fria vattenytans läge 

• tjälsäkert djup 

• brotyp 

• tillfartsbankar och deras grundläggning 

• arbetsutförande 

• närhet till befintliga konstruktioner 
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Det är en fördel om grundläggningsarbetet kan utföras i torrhet även vid grundläggning under 

en fri vattenyta. Vid mindre vattendjup är det ofta möjligt att först gjuta en tätplatta med 

kvarsittande spont som är tillräckligt tjock för att förhindra att den lyfts upp vid länspumpning 

innanför sponten figur 4.8.  

 
Figur 4.8: Grundläggning med tätplatta med kvarsittande spont och torrhetsgjuten bottenplatta.  
Bild: Nilsson och Torén, 2003. 
 
En fördel med träbroar är att de är betydligt lättare än motsvarande bro i stål eller betong. 

Detta innebär att reaktionskrafterna i stöden blir betydligt mindre och därför behövs inte lika 

avancerad grundläggning vilket ger en lägre kostnad.  

4.4 Produktion 

Träbroar kan tillverkas på många olika sätt och det är svårt att ge allmängiltiga regler. För 

varje enskilt fall eftersöks den effektivaste metoden och tekniken för just det fallet. Olika 

tillverkare kommer ofta fram till olika svar men på en punkt är alla överens. Så stor del av 

arbetet som möjligt ska ske i fabrik för att minimera arbetet på byggarbetsplatsen (Gustafsson, 

1996). Strävan efter en hög prefabriceringsgrad leder till transporter av stora och tunga 

brodelar. Storleken begränsas av vilka vägförhållanden som råder mellan fabrik och 

byggplats. Generellt kan sägas att brodelar med längden 30 till 40 meter och höjden 4,5 meter 

inte medför särskilda transportproblem. På grund av träets låga vikt begränsas sällan 

sektionernas storlek av dess tyngd. De flesta mindre träbroar kan alltså tillverkas i ett stycke 

för att sedan transporteras till byggplatsen och lanseras på plats (Gustafsson, 1996), figur 4.9. 

Lansering är det moment då bron läggs på sin rätta plats. Vid större broar krävs dock ett visst 

montagearbete på byggplatsen där de sista konstruktionsdelarna monteras ihop innan bron kan 

lanseras. 
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                      Figur 4.9: Del av träbro lyfts på plats av kran.    Foto: Martinssons trä AB 

4.5 Vattenflöde 

När broar och vägbankar ska byggas i vatten måste risken för skador på grund av erosion tas i 

beaktning. Brister i ett erosionsskydd kan medföra omfattande skador på brokonstruktionen.  

Erosionsskydd, figur 4.10 utförs runt brostöd i vatten för att förhindra urspolning och 

stödsättning.  Skyddet utgörs av sand, grus, sten och block.  

 
För att erhålla ett bra erosionsskydd krävs (Vägverket 1987): 

• en minsta tjocklek på 0.5 meter, figur 4.10. 

• att skyddet utförs med ett lager av för objektet lämpligt sammansatt material.  

• att skyddet redovisas väl i projekterings- och bygghandling. 

• att erosionsskyddets area begränsas till vad som beräknas absolut nödvändigt. 

• att rätt utläggningsmetod väljs, materialet får till exempel inte tippas direkt i vattnet då 

risk för materialseparation föreligger. 

 
Figur 4.10: Erosionsskydd     Bild: Vägverket, 1987 
 
Men det är inte bara brostöd som kan utsättas för erosion. Även strandkanten kan vara känslig 

vid höga vattenhastigheter. När ett brostöd eller bank placeras i ett strömmande vattendrag 

påverkas vattnets strömning. Förändringen av strömningen kan bidra till en antingen ökad 

eller minskad risk för uppgrundning samt påverka erosionsrisken vid strandkanten.  
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5. Konstruktionsberäkningar 

5.1 Inledning 

Vid dimensionering av broar finns många parametrar att ta hänsyn till så som vind, 

trafiklaster, konstruktionens egentyngd, beläggningens tunghet, bromskrafter och risken för 

påkörning av trafik på underliggande väg. I det här fallen finns dock ingen underliggande väg. 

Det gäller att hitta de farligaste lastfallen som ger störst påverkan på de olika konstruktions-

delarna och det gör man genom att placeras trafiklasten i olika lägen för att se var den 

ogynnsammaste inverkan för de olika konstruktionselementen uppstår. De ekvationer som 

använts vid konstruktionsberäkningarna visas i bilaga A och dimensioner på 

konstruktionselementen i bilaga B. 

5.2 Laster 

En sammanställning av alla dimensionerande laster redovisas i tabell 5.1. och beskrivs 
utförligt nedan.  
 

Tabell 5.1: Sammanställning av laster enligt Bro 2004. 
Lasttyp Storlek Övrigt 

Egentyngd 6 kN/m3  
Beläggning 24 kN/m3 bestämd till 110 mm 
Trafiklast se figur 5.1 se figur 5.1 
Bromskraft 500 – 800 kN se 5.2.4 
Vindlast 2,16 kN/m2 se 5.2.5 

 

5.2.1 Egentyngd 

Egentyngd avser den bärande konstruktionens tyngd inklusive räcken mm. Beläggning och 

överfyllnad ingår ej. Enligt Bro 2004 ska tungheten 6 kN/m3 betraktas för trä.  

5.2.2 Beläggning 

För beläggning av gjutasfalt används tungheten 24 kN/m3. Beläggningens tjocklek bestämdes 

till 110 mm utifrån vanliga typer av beläggningar för träbroar i Bro 2004. 

5.2.3 Trafiklast  

Med trafiklast menas trafikens inverkan i vertikal och horisontell riktning på bron.  



 
Projektering av träbroar  Konstruktionsberäkningar 

 

 22 
 

Inverkan av fordon beräknas enligt 5 olika ekvivalentlaster, det vill säga 5 olika alternativ att 

belasta bron på. I detta fall har ekvivalentlast 1, figur 5.1, används för samtliga broalternativ 

eftersom den belastar bron med störst last och anses ge ogynnsammast verkan.  

Ekvivalentlast 1 består av en jämnt utbredd last, p kN/m, och en lastgrupp bestående av tre 

axellaster om A kN med axelavstånd enligt figur 5.1. Lasten fördelas i olika lastfält med 

bredden 3 meter. Varje körbana belastas av ett lastfält och för broarna som behandlas i denna 

rapport innebär det två lastfält för fordonstrafik och en lastfält för gång- och cykeltrafik.. 

Axellasten, A, är för ett trafiklastfält 250 kN och för det andra 170 kN. Den utbredda lasten p 

är jämt fördelad över lastfältets bredd. p är för ett lastfält 4 kN/m2 och för det andra 3 kN/m2. 

Lastfältens placering ska väljas så att ofördelaktigast verkan erhålls.  Gång- och cykelbanor 

beräknas för en ytlast på 4kN/m2. 

 
Figur 5.1: Lastfördelning efter Ekvivalentlast 1 enligt Bro 2004 
 
  

Vid dimensionering av plattan beräknas den samverkande bredden enligt Eurocode 5 (CEN,  

2004) figur 5.2. bw är hjulbredden 0,6 meter enligt Bro 2004, figur 5.1b. β är 45º genom 

beläggningen och 15º för balkar med lasten vinkelrätt fibrerna.  Den effektiva bredden är  

abb middlewef += ,   där 3,0=a  för limträ.   (5.1) 

 

Eftersom att det finns två körfält för fordonstrafik på bron kan det finnas två fordon bredvid 

varandra. Det innebär att två hjulpar ligger parallellt med varandra och alltså 4 hjul. Den 

effektiva bredden beräknad enligt ekvation 5.1 gäller för ett hjul och den totala effektiva 

bredden på bron blir således bef multiplicerad med fyra.  
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1   Beläggning 
2   Limträplatta 
3   Referenslinje i mitten av plattan 

Figur 5.2: Lastspridning enligt Eurocode 5  
 

5.2.4 Bromskraft 

Inverkan av fordons bromsning och acceleration motsvarar en horisontalkraft på 200 kN vid 

en brolängd på 10 meter. Vid en total brolängd på 40 meter är den motsvarande kraften 500 

kN och på broar längre än 170 meter är kraften 800 kN. För brolängder där emellan bestäms 

bromskraften genom rätlinjig interpolering. Detta innebär att hängbron utsätt för en 

bromskraft på 730 kN, snedstagsbron 546 kN och för bågbron 638 kN.  

5.2.5 Vindlast 

För konstruktioner med stor styvhet och dämpning behöver ingen hänsyn till konstruktionens 

svängningsegenskaper tas vid dimensionering. För broar som inte kan anses vara statiska 

konstruktioner ska den dynamiska inverkan utredas. Exempel på sådana broar är hängbroar, 

snedstagsbroar och bågbroar. För broar med en maximal höjd på 45 meter över omgivande 

terräng eller vattenyta gäller att vindlastens intensitet uppgår till 1,8 kN/m2 broyta upp till en 

höjd av 10 meter. För höjder över 30 meter uppgår vindlasten till 2,6 kN/m2. För höjder 

mellan 10 till 30 meter interpoleras rätlinjigt. Detta innebär en vindlast på 2,16 kN/m2 för 

samtliga broalternativ. Vid samtidig vindlast och trafiklast motsvarar vindytan en längsgående 

rektangel med höjden 2,0 meter. Vindintensiteten på bro med trafik antas uppgå till 60 % av 

motsvarande värde mot bro utan trafik (Vägverket, 2004).  

5.3 Lastkombinationer 

Alla laster som uppträder samtidigt ska kombineras. Laster delas in i två olika grupper, 

permanenta laster som belastar bron hela tiden och variabla laster som förflyttas eller ibland 

inte existerar överhuvudtaget. Olika laster har olika stor påverkan på bron och den last som 

ger störst påverkan så kallad huvudlast multipliceras med en högre faktor än laster som ger en 

mindre påverkan.  



 
Projektering av träbroar  Konstruktionsberäkningar 

 

 24 
 

Lastkombination IV:A har valts eftersom att det är den lastkombination som ska användas 

som huvudbelastningsfall i brottgränstillstånd enligt Bro 2004. 

Lastkombinationen IV:A ser ut enligt följande: 

VindlastTrafiklastBeläggningEgentyngdQd ⋅+⋅+⋅+⋅= 6,05,10,10,1   (5.2) 

för trafiklast som den mest ogynnsamma variabla lasten.  

 
VindlastTrafiklastBeläggningEgentyngdQd ⋅+⋅+⋅+⋅= 5,16,00,10,1  (5.3) 

 för vindlast som den mest ogynnsamma variabla lasten.  

5.4 Alternativ 1 – Hängbro 

Farbaneplattan består av en tvärspänd platta vilken dimensioneras för momentkrafter samt 

tvärkrafter. En tvärspänd platta består av flera balkar vilka spänns ihop med dragstag för att 

bilda en samverkande platta, figur 5.3. Under plattan ligger tvärbalkar som bär upp plattan 

genom upphängning i kablar. Tvärbalkarna ligger två och två med ett avstånd på 5 meter 

mellan varje dubbelbalk. Limträbalkar har en begränsad bredd på 215 mm och höjd på 1620 

mm men för de stora momentkrafter som tvärbalkarna utsätts för räcker inte de dimensionerna 

till. Därför valdes dubbla balkar för att uppnå en högre tvärsnittsarea och med det en högre 

bärförmåga. Från början var tanken att använda lådbalkstvärsnitt, se figur 5.4, istället för 

dubbla balkar men risken för sprickbildning är betydligt större för ett lådbalkstvärsnitt än för 

en vanlig balk eftersom att temperatur- och fuktrörelser är större i ett lådtvärsnitt av den 

orsaken att temperatur och luftfuktighet inne i lådbalken skiljer sig från temperatur och 

luftfuktighet på utsidan. Dubbla balkar gör även infästningarna enklare. Tvärbalkarna 

dimensioneras för moment- och tvärkrafter. Avståndet mellan tvärbalkarna är bestämt utifrån 

arkitektritningen och därför kanske inte det mest optimala avståndet men det är inte vidare 

undersökt. Pylonerna är fyrkantiga lådbalkstvärsnitt och är stabiliserade med vindkryss mellan 

pylonerna. Pylonerna utsätts till största del av tryckkrafter vilka orsakar knäckning men även 

vissa momentkrafter förekommer. Bron är upphäng i stålkablar som utsätts för dragkrafter. I 

figur 5.5 illusteras en 3D modell av hängbron. Dimensioner på konstruktionselementen 

redovisas i Bilaga B1 och i figur 5.5.   
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Figur 5.3: Dragstagen som spänner ihop plattan. 
 

Figur 5.4: Lådbalkstvärsnit till vänster och en 
dubbelbalk till höger. 

        
 
 

 
 
Figur 5.5: Hängbron  
 

5.5 Alternativ 2 – Snedstagsbro 
 
Brobanan består av en tvärspänd platta, figur 5.3 som hålls uppe av dubbla tvärbalkar, figur 

5.4. Plattan och tvärbalkarna dimensioneras för moment- och tvärkrafter. Tvärbalkarna hänger 

i stålkablar som överför tryckkrafter till pylonerna. Kablarna dimensioneras för dragkrafter. 

Pylonerna består av lådtvärsnitt och stabiliseras av kryss mellan pylonerna, figur 5.6. 

Kablarna överför tryckkrafter och även en liten momentkraft till pylonerna. I övrigt har 

snedstagsbron liknande utformning som hängbron. Dimensioner på konstruktionselementen 

redovisas i bilaga B2 och i figur 5.6. 
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Figur 5.6: Snedstagsbron 
  

5.6 Alternativ 3 – Bågbro 

Även bågbron har en tvärspänd platta med dubbla tvärbalkar under. De vertikala balkarna 

som sammanbinder tvärbalkarna med bågen utsätts i huvudsak för dragkrafter medan de 

sneda balkarna utsätts för tryckkrafter beroende på axellasternas placering. Bågarna är så 

kallade treledsbågar vilket innebär att varje båge består av två båghalvor som monteras ihop 

med en momentfri skarv på plats. Bågarna utsätt för tryckkrafter och momentkrafter i två 

riktningar. Den första tanken var att bågarna skulle bestå av ett lådbalkstvärsnitt men av 

samma orsak som nämnts tidigare angående sprickbildningen uteslöts den idén. Istället valdes 

två parallella samverkande balkar. Det förenklade även infästningen av övriga balkar i 

bågbalken, figur 5.14. Bågarna sammanbinds och stabiliseras av balkar och vindkryss mellan 

bågarna, figur 5.7. Dimensioner på konstruktionselementen redovisas i bilaga B3. 

 
Figur 5.7: Bågbron  



 
Projektering av träbroar  Konstruktionsberäkningar 

 

 27 
 

5.7 Knutpunktslösningar  

Knutpunktslösningar är en väldigt viktig del i projekteringsarbetet. Ingen kedja är starkare än 

den svagaste länken som det heter och detsamma gäller för broar men för broar är det 

infästningarna som är den svaga länken. Därför är utformningen av infästningsdetaljer av 

väldigt stor vikt vid konstruktion av broar och det som eftersträvas är en stark, ekonomisk och 

estetisk lösning som är enkel att utföra.  

5.7.1 Alternativ 1 – Hängbro 
Hängbron är det alternativ med flest knutpunkter men de är inte så avancerade och många är 

desamma. Figur 5.8 visar en principskiss på hur infästningen av upphängarna i tvärbalkarna 

skulle kunna se ut. Infästningen av upphängarna i hängkabeln visas i figur 5.11. Hängkabelns 

infästning i pylonerna visas i figur 5.9 och pylonens infästning i brofästet visas i figur 5.10.  

 

Figur 5.8: Infästning av 
upphängare i tvärbalkar. 

Figur 5.9: Infästning av hängkabel i 
pyloner.        Foto: Svenska Träbroar 

 

  
Figur 5.10: Infästning av pylon i 
brostöd.                      Privat foto 

Figur 5.11: Infästning av upphängare i 
hängkabeln.                          Privat foto 

 
En sammanställning av knutpunkter för hängbron visas i tabell 5.2. 
 

Tabell 5.2: Sammanställning av infästningsdetaljer för hängbron. 
Infästningsdetalj: Antal knutpunkter: 
Infästning av upphängare i tvärbalkar 46 st 
Infästning av upphängare i hängkabel 46 st 
Infästning av hängkabel i pylon 4 st 
Infästning av pylon i brostöd 4 st 
Infästning av tvärbalkar i broplatta 23 st dubbelbalkar 
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5.7.2 Alternativ 2 – Snedstagsbro 
Snedstagsbron har väldigt få knutpunkter och har liknande infästningsdetaljer som hängbron. 

Figur 5.12 visar infästning av dragkablar i pyloner och figur 5.13 visar en principskiss över 

infästningen av dragkabeln i tvärbalkarna. Pylonerna fästes i brostöden som hängbron, figur 

5.10. 

 
  

Figur 5.12: Infästning av dragkablar i 
pyloner.           Foto: Svenska Träbroar 

Figur 5.13: Infästning av 
dragkablar i tvärbalkar. 

 
En sammanställning av knutpunkter för snedstagsbron visas i tabell 5.3. 
 

Tabell 5.3: Sammanställning av infästningsdetaljer för snedstagsbron.. 
Infästningsdetalj: Antal knutpunkter: 
Infästning av dragkablar i tvärbalkar 10 st 
Infästning av dragkablar i pylon 4 st 
Infästning av pylon i brostöd 4 st 
Infästning av tvärbalkar i broplatta 5 st dubbelbalkar  

 

5.7.3 Alternativ 3 – Bågbro 
Bågbron är det alternativ med de mest komplexa knutpunkterna på grund av antalet 

träelement som måste sammanbindas. Fackversbalkarna skulle kunna fästas i bågen enligt 

figur 5.14. Anledningen till att balkarna inte fästes direkt i bågbalken är för att undvika att 

bågen utsätts för drag vinkelrätt fibrerna. Fackverksbalkarna fästes på liknande sätt i 

tvärbalkarna. Bågarna skarvas enligt figur 5.15 för att få en momentfri skarv.  

 

 

Figur: 5.14: Infästning av fackverksbalkar i bågen.       Figur 5.15: Montageskarv av bågen.  
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En sammanställning av knutpunkter för snedstagsbron visas i tabell 5.4. 
 

Tabell 5.4: Sammanställning av infästningsdetaljer för bågbron. 
Infästningsdetalj: Antal knutpunkter: 
Infästning av fackverksbalkar i tvärbalkar 28 st 
Infästning av fackverksbalkar i båge 24 st 
Montageskarv av båge 4 st 
Infästning av båge i brostöd 8 st 
Infästning av tvärbalkar i broplatta 14 st dubbelbalkar  
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6. Grundläggning, vattenflöde och produktion 
 

6.1 Grundläggning 
 
Här nedan beskrivs förslag på hur grundläggningen för de olika alternativen skulle kunna 

utföras. Rivning av den befintliga bron och bortschaktning av nuvarande vägbank sker för alla 

tre alternativ.  

6.1.1 Alternativ 1 – Hängbro 

Hängbrons grundläggning består av landfästen på vardera sida av sundet samt pylonstöd.  

Grundläggningen går till så att små banker fylls ut av bergfyll på vardera strandkant och 

sedan slås spont ned enligt figur 4.8 för att möjliggöra en torrgjutning av brostöden som 

beskrivs i kapitel 4.3. Landfästena består av en platta, ramben och vingar. Tillverkningen av 

pylonstöden sker på liknande sätt förutom att ingen bank byggs och heller inga vingar. 

Hängkablarna fästs i bergrunden.  

6.1.2 Alternativ 2 – Snedstagsbro 

Grundläggningen för alternativ 2 består av en cirka 35 meter lång bank på vardera sida av 

sundet och landfästen. Landfästena tillverkas på samma sätt som för hängbron och fungerar 

även som pylonstöd. Stålkablarna fästs i berggrunden.  

6.1.3 Alternativ 3 – Bågbro 

Bågbron har landfästen liksom de övriga broarna men här förekommer även en ö i mitten av 

sundet. Landfästena utförs som för alternativ 1 och ön enligt följande. Först slås spont ner 

runt omkring den blivanden ön och sedan gjuts en bottenplatta. På bottenplattan gjuts sedan 

väggar runt den blivande ön. Ön fylls upp med material från den gamla banken och täcks 

sedan med matjord. Innanför betongväggarna gjuts brostöd.  

6.2 Vattenflöde 

Mätningar av vattenflödet i Fårösundet och Strömsundet utfördes i samband med ett 

examensarbete där förutsättningarna för en kanal mellan Sandlundsviken och Vargviken 

undersöktes (Wiklund och Åberg, 1994), figur 6.1. Mätningarna utfördes i Fårösundet under 

vägbron och i Strömsundet under den norra gångbron.  
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                Figur 6.1: Den röda ringen markerar bron över Fårösundet 
 

Tre olika mätserier samlades in, en mätserie under Fåröbron som uppmättes under 4 timmar. 

Och en mätserie på vardera mätställe i Fårösundet och Strömsundet där sektionens area var 

uppdelad i flera delareor enligt figur 6.2 och vattenhastigheten mättes för varje delarea. 

Omräknat till medelhastighet och vattenflöde erhölls resultat enligt tabell 6.1. 

 

 
Figur 6.2: Indelning av mätsektion under Fåröbron.  Bild: Wiklund och Åberg, 1994 

 
 

Tabell 6.1: Resultat från mätningar av vattenflödet i Strömsundet och Fårösund den 1 juni 1994 

Plats Deltagande area
m2 

Medelhastighet
cm/s 

Flöde 
m3/s 

Strömsundet 17,8 32 6,8 
Fårösundet 21,2 15 2,8 
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Den 14 juni 1994 uppmättes vattenhastigheten med en minuts mellanrum i en punkt under 

Fåröbron (Wiklund och Åberg, 1994). Resultatet visar ett högsta värde på 39 cm/s vilket 

motsvarar ett vattenflöde på 5,3 m3/s. Dock förekommer stora variationer i vattenhastigheten 

och strömningsriktningen varierar.   

Enligt utförda beräkningar minskas vattenflödet i Fårösundet med cirka 60% av bron och 

vägbanken (Wiklund och Åberg, 1994). Vilket innebär ett ungefärligt vattenflöde på 8,8 m3/s 

i sundet om bron och vägbanken tas bort.  

6.2.1 Beräkningar 

Eftersom att alternativ 2, snedstagsbron är det alternativ som ger minst strömingsarea i sundet 

och därför innebär störst påverkan av sundet utfördes enkla beräkningar för det fallet.  

Beräkningarna utförs enligt beräkningsmodellen framtagen i Wiklund och Åberg, 1994, 

baserad på Mannings formel, Q = M•A•R2/3•√S och sambandet S = hf / L, se bilaga C.  

Använd indata redovisas nedan. 

Korrektionsfaktorn C i ekvation C.2 bestäms enligt tabell 6.2 där C = C´•KΦ•Kx. 

 

Tabell 6.2: Korrektionsfaktor för bankerna vid alternativ 2 enligt Chow, 1959. 
Faktor Förklaring Funktion av Värde 

C´ Standarvärde för konstruktionstyp 1 – b/B och L/b 0,73 

KΦ Korrektion för vilken vinkel konstruktionen
har mot vattenströmmen 1 –b/B och Φ 1,0 

Kx Korrektion för bankernas utsträckning x/b och L/b 1,05 
C Total korrektion  C´, KΦ, Kx 0,77 

 

B = bredden på sundet = 130 meter 

b = bredden på öppningen mellan bankarna = 60 meter 

L = bankarnas bredd = 12 meter 

x = bankarnas utbredning = 2 meter  

 

Beräkningar med hjälp av ekvation C.1 och C.2 visar att snedstagsbrons bankar inte påverkar 

flödet i så stor grad. Vattenflödet i sundet skulle minskas till cirka 8,4 m3/s om de antagande 

som är gjorda i Wiklund och Åberg, 1994 är sanna.  
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6.3 Produktion  

Nedan beskrivs väldigt förenklat montering av broarna.  

6.3.1 Alternativ 1 - Hängbro 

Eftersom att den totala längden på broplattan är 140 meter kan den inte transporteras i ett 

stycke utan måste transporteras i mindre delas som monteras ihop på plats. Pylonerna och 

tvärbalkarna kan däremot transporteras färdiga till platsen eftersom att de är kortare än 40 

meter vilket är den begränsande längden vad gäller transport (Gustafsson, 1996). 

Först monteras pylonerna på plats och kablarna hängs upp mellan pylonerna och fästs i 

berggrunden. Sedan hängs tvärbalkarna upp i kablarna men för att tvärbalkarna ska ligga kvar 

i rätt läge måste tillfälliga hjälpbalkar fästas mellan tvärbalkarna för att förhindra att 

tvärbalkarna förflyttas ur sitt läge under den tid farbaneplattan monteras på plats. När 

tvärbalkarna ligger på plats kan sedan farbanan lyftas ut till sitt rätta läge. Som hjälpmedel 

används mobilkranar eller eventuellt pontonkranar för att lyfta delarna på plats.  

6.3.2 Alternativ 2 - Snedstagsbro 

Inte heller broplattan till snedstagsbron kan transporteras i ett stycke utan måste monteras 

ihop på plats. Lansering sker sedan på liknande sätt som för hängbron. Pylonerna monteras 

och sedan kablarna. Tvärbalkarna hängs upp och hålls på plats av extra balkar som sedan tas 

bort på liknande sätt som för hängbron. Sedan lyfts broplattan ut. När bron väl är på sin rätta 

plats kan beläggningen läggas.  

6.3.3 Alternativ 3 - Bågbro 

Bågarna transporteras till platsen i två delar och monteras ihop på plats med en montageskarv 

innan de lyfts på plats. Även fackverksbalkarna som binder samman bågen med tvärbalkarna 

monteras på bågen innan lansering. Bågarna måste förhindras från att tippa med hjälp utav 

kranarna till dess att det stabiliserande systemet monteras mellan bågarna. Sedan kan 

tvärbalkarna monteras och broplattan läggas ut i sitt rätta läge Även för bågbron måste 

tillfälliga hjälpbalkarna fästas mellan tvärbalkarna för att förhindra att de förskjuts till dess att 

alla delar är på plats.  
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7. Kostnadsanalys 
 

7.1 Grundläggningskostnader 
Kostnadsberäkningarna på grundläggningen för samtliga broar har utförts enligt följande 

förutsättningar: 

• Inga konstruktiva beräkningar har utförts utan angivna mängder är att betrakta som 

ungefärliga. 

• Angivna à-priser innefattar samtliga med arbetena förknippade kostnader såsom 

arbete, hjälpmedel, arbetsledning mm.  

• I vissa mängder ingår även andra mängder som exempelvis betong där erforderlig 

armering och formmaterial ingår. 

• Angivna priser är att betrakta som ungefärliga och är i huvudsak hämtade från Teknik 

och Gatukontoret i Piteå. Priserna är baserade à-priser från andra objekt.   

 
Den totala kostnaden på grundläggning för de olika alternativen redovisas i tabell 7.1. I dessa 

kostnader ingår rivning av befintlig bro och vägbank, kostnader för landfästen, pylonstöd och 

infästning av hängkablar i berg, uträkningen ses i bilaga D. 

 

Tabell 7.1: Grundläggningskostnader 
Alternativ Grundläggningskostnad
1. Hängbro 6 416 kkr 
2. Snedstagsbro 6 100 kkr 
3. Bågbro 8 256 kkr 
 

7.2 Brokostnader 
 
Kostnadsberäkningarna för samtliga alternativ har utförts enligt följande förutsättningar: 
 

• Alla mängder är baserade på tidigare utförda dimensionsberäkningar i kapitel 5. 

• Angivna à-priser innefattar samtliga med arbetena förknippade kostnader såsom 

arbete, hjälpmedel, arbetsledning, overhead mm.  

• Angivna priser är att betrakta som ungefärliga och är baserade på tidigare objekt eller 

hämtade från kunniga personer med stor erfarenhet från byggbranschen.  
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I tabell 7.2 redovisas brokostnaderna för de olika alternativen. Detaljerade 

kostnadsberäkningar redovisas i bilaga B1-3. 

 
Tabell 7.2: Brokostnader 

Kostnad Alternativ 1 Alternativ 2 Alternativ 3 
Materialkostnader  7 257 kkr 3 864 kkr 4 980 kkr 
Total kostnad inklusive montage 
och vinsttillägg. 11 176 kkr 5 738 kkr 7 669 kkr 

Kostnad per kvadratmeter farbana 8 403 kr/m2 10 067 kr/m2 8 073 kr/m2 

 
Kostnaden för detaljinfästning är antagen till 35% av materialkostnader och 

montagekostnaden är antagen till 40% av den totala materialkostnaden inklusive 

impregnering av virket, beläggning, räcken och transport. Ovanstående kostnader är baserade 

på kostnader för hallbyggnader I trä med ett visst med ett visst påslag eftersom att broar är 

mer komplicerade då att de utsätts för större krafter. De hallbyggnader som har utnyttjats för 

kostnadsuppskattning presenteras i Björnfot, 2004. 

7.3 Sammanställning 
 

De största kostnaderna ligger i grundläggning och material men även montage har en 

betydande roll för den totala kostnaden. Kostnadssammanställningen i tabell 7.3 visar att det 

dyraste alternativet är hängbron på 17,6 miljoner kronor. Billigast är snedstagsbron på 11,8 

miljoner kronor och bågbron hamnar däremellan på 15,9 miljoner kronor. Den största 

kostnaden vad gäller material är farbaneplattan för samtliga broar därefter kommer kostnaden 

för hängkabeln och infästningsdetaljer för hängbron och snedstagsbron, bilaga B1-2. För 

bågbron ligger de näst största materialkostnaderna hos bågen och infästningsdetaljer, bilaga 

B3. Vad som orsakar den höga grundläggningskostnaden för bågbron är ön i mitten av sundet.   

 
Tabell 7.3: Kostnadssammanställning 

Kostnad Alternativ 1 
Hängbro 

Alternativ 2 
Snedstagsbro 

Alternativ 3 
Bågbro 

Grundläggning 6 416 kkr 6 100 kkr 8 256 kkr 
Material bro 7 257 kkr 3 864 kkr 4 980 kkr 
Montage bro 2 903 kkr 1 352 kkr 1 992 kkr 
Summa brokostnader inklusive 
montage och vinsttillägg 11 176 kkr 5 738 kkr 7 669 kkr 

Totalt: 17 592 kkr 11 838 kkr 15 915 kkr 
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8. Diskussion och slutsatser 

8.1 Arkitektur 
Bågbron är det alternativ där träet tydligast träder fram och ön i mitten av sundet är ett positivt 

inslag som ger bron ett extra användningsområde. Både hängbron och snedstagsbron kommer 

upplevas som mäktiga broar med de höga pylontornen. Snedstagsbron lyfts fram på ett tydligt 

sätt eftersom att bron ligger helt öppet ute på bankerna medan hängbrons pyloner smälter in 

lite mer bland träden runt om. Det är ingen tvekan om att alla alternativ skulle ge ett helt annat 

uttryck åt sundet än vad som är i dagsläget.  

8.2 Konstruktionsteknik  
Stålkablarna som hängbron och snedstagsbron hänger i är betydligt enklare att fästa in än en 

balk utsatt för dragkrafter. Dragkrafter parallellt med träfibrernas riktning som uppstår i vissa 

balkar i bågbron är inget problem. Däremot uppstår problem när de dragna balkarna ska fästas 

in i båge och tvärbalkar då den dragna kraften överförs så att bågen och tvärbalkarna utsätts 

för drag vinkelrätt fibrerna. Det är ett stort problem för bågbron som kräver speciella 

lösningar på infästning. Hängbrons långa spännvidd och de dynamiska laster som den utsätts 

för kan innebära att bron kommer i svängning, det gäller även för snedstagsbron men här är 

riskerna mindre eftersom att spännvidden är betydligt kortare. För att få ner tjockleken på 

snedstagsbrons broplatta kan fler kablar och tvärbalkar läggas till för att få en kortare sträcka 

mellan tvärbalkarna vilket innebär mindre momentkrafter i plattan. Alla broar måste även 

skyddas mot fukt och solljus. Bågen bör täckas av ett tak och pylonerna kläs in med en 

ytterpanel för att bli mer motståndskraftiga. En risk med pyloner i trä är att de kan krympa 

och då minskar spänningarna i kablarna som håller uppe bron. En alternativ lösning kan vara 

pyloner i betong men då blir det inte lika mycket träbro.  

8.3 Grundläggning 
Grundläggningen utförs på liknande sätt för alla broar men vissa broar kräver lite mer än 

andra. Hängbrons långa spännvidd innebär stora krafter både från brons egentyngd men även 

trafiklaster som ska tas upp av stöden. Snedstagsbron och bågbron utsätter brostöden för 

betydligt mindre krafter. Något som kan vara ett problem är fastsättningen av kablarna i 

berggrunden beroende på hur djupt ner den befinner sig. Ett annat alternativ skulle vara att 

gjuta ett stort betongfundament istället. Det finns egentligen inga stora problem i att bygga en 
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ö i sundet men däremot blir det kostsamt. Alla broar har sina för och nackdelar men när det 

gäller grundläggningen är mest troligt snedstagsbron den enklaste och billigaste metoden.  

8.4 Vattenflöde 
Resultatet från kapitel 6.2 innebär att påverkan i Fårösundet är minimal för alternativ 1 och 3 

där strömningsarean är större än för alternativ 2. Även alternativ 2 ger inga stora 

konsekvenser eftersom att vattenflödet minskar väldigt lite men självklart är ett helt öppet 

sund att föredra eftersom att en bank alltid stannar upp vattnet intill banken. Det finns då risk 

för att uppgrundning kommer att ske vid banken eftersom att partiklarna som transporteras i 

vattnet faller ner till botten om vattnet står stilla.  För sundet i övrigt innebär alla alternativ en 

förbättring i jämförelse med dagsläget.  

8.5 Produktion 
Tyvärr så går det inte frakta en 140 meter lång farbaneplatta på en lastbil och därför måste 

mycket av arbetet ske på byggplatsen istället för i fabriken. Detta kan medföra obekväma 

arbetsförhållanden och montagearbetet får inte riktigt samma förutsättningar som om de 

utförts i fabrik. Det finns mer eller mindre osäkra moment när det gäller lansering av broar. 

För bågbron är det osäkraste momenten montering av bågarna och för kabelbroarna finns 

alltid en viss risk att något ska gå snett vid upphängningen av kablarna. Vattnet i sundet 

försvårar montagearbetet eftersom att det innebär att det inte går vistas var som helst 

runtomkring bron.  

8.6 Ekonomi 
Procentsatserna för detaljinfästningar och montagearbete är tyvärr antaganden som kan slå fel 

på olika broar. Detaljkostnaden på bågbron borde mest troligt ha en högre procentsats än de 

övriga broarna för att ge en sanningsenlig bild eftersom att infästningarna är mer 

komplicerade för bågbron. Även procentandelen montagekostnad varierar något mellan olika 

brotyper och montagesätt. Om vi bortser från dessa procentsatser och bara adderar 

grundläggning och material för broarna får vi istället 13,6 miljoner kronor för hängbron, 10 

miljoner kronor för snedstagsbron och 13,2 miljoner kronor för bågbron mot för de tidigare 

17,6 miljoner, 11,8 miljoner och 15,9 miljoner kronor. Visserligen är hängbron längre än 

bågbron men frågan är om montage och detaljkostnader verkligen skiljer sig så mycket i 

verkligheten. Hängbron har förvisso fler detaljinfästningar men de är mindre komplicerade än 

bågbrons infästningar. Priset per kvadratmeter farbana, tabell 7.2 visar att snedstagsbron är 
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väldigt dyr i förhållande till sin längd vilket kan bero på bland annat den tjocka broplattan 

som står för den allra största kostnaden.  

8.7 Sammanställning 
De olika alternativen har alla sina starka och svaga sidor och i tabell 8.1 utvärderas broarna 

utifrån deras utformning och egenskaper.  

 

   Tabell 8.1: Sammanställning av för och nackdelar för de olika alternativen. 
 Alternativ 1 

Hängbro 
Alternativ 2 

Snedstagsbro 
Alternativ 3 

Bågbro 
Arkitektur En lång mäktig bro 

med höga pyloner 
som helt klart skulle 
smälta bra in i sundet 
och dess natur. 

En bro som utmärker 
sig väldigt tydligt 
eftersom att den står 
helt fritt ute på 
bankarna.  

En bro som 
framhäver träet 
väldigt tydligt och 
ett extra plus för ön. 

Konstruktions-
teknik 

Risk för att pylonerna 
kommer att krympa 
och eventuellt 
problem med 
stabiliteten. 

Risk för att pylonerna 
kommer att krympa. 

Kräver komplexa 
detaljinfästningar. 

Grundläggning Pylonstöd i vattnet 
och infästning av 
kablar men inga stora 
problem.  

Enkel grundläggning 
men kan uppstå 
bekymmer med 
infästning av kablar. 

Onödigt dyr 
grundläggning 
p.g.a. ön men det 
kanske det är värt.  

Vattenflöde Det bästa alternativet 
sett ur 
strömningssynpunkt. 

Det alternativ som 
skulle orsaka lägst 
flöde i sundet men 
påverkar ändå sundet 
väldigt lite.  

Skulle ge en lite 
påverkan på sundet 
p.g.a. ön men 
påverkan är mindre 
än för alternativ 2.  

Produktion Ser inga direkta 
problem förutom att 
bron är väldigt lång 
och förmodligen 
instabil under 
lansering.  

Kan förekomma 
problem med att 
tvärbalkarna inte vill 
ligga i rätt läge under 
lanseringsarbetet 
eftersom att kablarna 
inte hänger rakt ner.  

Kräver mycket 
monteringsarbete 
med alla 
infästningar.  

Ekonomi Störst och dyrast. 
Självklart orsakar 
brons långa 
spännvidd att bron 
blir dyrast. Även 
grundläggningen blir 
något dyrare än för 
alternativ 2 eftersom 
att det krävs 
pylonstöd i vattnet.  

 

Bron är kortast och 
därför också billigast. 
Trots bankerna blir 
kostnaden för 
grundläggningen låg i 
jämförelse med de 
övriga broarna.  

Varken dyrast eller 
billigast Kostnaden 
skulle minska med 
ca 3,5 miljoner 
kronor om ön 
ersattes med ett 
vanligt mellanstöd 
och då hamnar 
slutsumma på 12,4 
miljoner istället.  
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8.8 Slutsatser  

Bågen är en klassisk och tilltalande broform och ön som fungerar som mellanstöd bidrar till 

att bron får ytterligare en funktion förutom att bara vara en transportsträcka. Bågbron är 

visserligen totalt sett inte billigast men om man jämför kostnaden per kvadratmeter farbana 

med de andra alternativen är den billigast och en stor kostnad ligger just i ön. Risken finns, 

även om den inte är så väldigt stor, att hängbron och snedstagsbron kommer få problem med 

stabiliteten med tanke på de dynamiska lasterna och det kan komma att innebära ytterligare 

kostnader för att åtgärda detta problem. Stabilitetsproblem borde bågbron komma undan 

eftersom att den är kortare och styvare. Bågbron kräver speciella förband och 

infästningslösningar men med en kunnig konstruktör ska inte det medföra några stora 

bekymmer.  

 

Alternativ 3 – Bågbron är det alternativ som ger mest bro för pengarna sett till: 

• den vackra arkitekturen. 

• att bron får ytterligare en funktion med ön. 

• att bågbron är billigast per kvadratmeter farbana. 

8.9 Fortsatt arbete 

Innan bron kan byggas krävs mer fördjupningsarbete inom vissa områden. En geoteknisk 

undersökning måste utföras för att kunna bestämma hur grundläggningen ska utföras. En 

fördjupning i det tekniska träskyddet krävs för en optimal lösning som ger en lång livslängd 

på bron och infästningsdetaljer måste designas och dimensioneras. Beräkningar med hänsyn 

till dynamiska laster måste även kontrolleras Sen måste även lanseringen av bron noga 

planeras eftersom att den kan vara en mycket kostsam post om den utförs på fel sätt.  

Ett noggrant utfört projekteringsarbete kan spara mycket pengar under byggskedet då problem 

som annars kanske hade uppstått redan är tagna hänsyn till och förhindrade. 
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 Bilaga A 

 A.1 

Konstruktionsberäkningar enligt BKR 

Bärförmåga 
 
Hållfasthetsvärden L40 [MPa]
Böjning parallellt fibrerna, fmk 33 
Dragning parallellt fibrerna, ftk 23 
Dragning vinkelrätt fibrerna, ft90k  0.5 
Tryck parallellt fibrerna, fck 36 
Tryck vinkelrätt fibrerna, fc90k 8 
Längsskjuvning, fvk 4 
Elasticitetsmodul vid bärförmåga, ERk 10 400 
Elasticitetsmodul vid deformation, Ek 13 000 
 
 

nm

hrk
d

f
f

γγ
κκ

⋅
⋅⋅

=      (A.1) 

 
 
fk Karakteristisk hållfasthet 
Ek Karateristisk styvhet 
κh Omräkningsfaktor som tar hänsyn till volymeffekten 
κr Omräkningsfaktor som tar hänsyn till lasttyp och klimatklass 
γm Omräkningsfaktor som tar hänsyn till materialtyp 
γn Omräkningsfaktor som tar hänsyn till säkerhetsklass 
 
 

15.1=hκ   för h < 300    (A.2)
  

2.0600






=

hhκ  för 300 < h < 600   (A.3) 

0.1=hκ   för h > 600    (A.4) 
 
 

15.1=mγ   för Limträ    (A.5) 
  

2.1=nγ   för säkerhetsklass 3   (A.6) 
 
 
Enligt Bro 2004 ska träbroar dimensioneras för säkerhetsklass 3, klimatklass 3 samt lasttyp C. 
 
 

7225.085.085.0 =⋅=rκ   för klimatklass 3 och lasttyp C   (A.7) 
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Böjning - Momentkraft 
 

mdinstmdmd fWRS ⋅⋅=≤ κ      (A.8) 
 
Smd Dimensionerande böjmoment [MNm] 
Rmd Dimensionerande bärförmåga vid böjning [MNm] 
fmd Dimensionerande böjhållfasthet [MPa] 
κinst Reduktionsfaktor med hänsyn till vippning 
W Böjmotstånd [m3] 
 
 

6

2hbW ⋅
=       (A.9) 

 
 
             1.0  för λm ≤ 0.75    
κinst =  1.56 – 0.75λm för 0.75 ≤  λm < 1.4   (A.10) 
              1/λm

2 för 1.4 ≤  λm 
 
 

b
hLef

m 070.0≈λ   för limträ     (A.11) 

 

Skjuvning - Tvärkraft 
 

vdvvdvd fhbRS ⋅⋅⋅⋅=≤ κ
3
2     (A.12) 

 
Svd Dimensionerande tvärkraft [MN] 
fvd Dimensionerande skjuvhållfasthet [MPa] 
κv Reduktionsfaktor med hänsyn till urtag i balkände, se Limträhandboken  
 

Knäckning – Tryckande normalkraft 
 

cdcrcdcd fARS ⋅⋅=≤ κ      (A.13) 
 
fcd Dimensionerande tryckhållfasthet [MPa] 
κcr Reduktionsfaktor med hänsyn knäckning 
A Tvärsnittsarea [m2] 
 
 

0.1=crκ   för λc < 27    (A.14) 
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Moment och normalkraft 
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Dragande normalkraft 
 

tdtdtd fARS ⋅=≤      (A.20) 
  
A  Tvärsnittsarean av konstruktionselementet [m2] 
Ftd  Dimensionerande draghållfasthet [MPa] 
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 B1.1 

Brokostnader 
 

Alternativ 1 - Hängbro 
 

Detalj: Mängd:  á-pris:  Summa:  
       
Farbaneplatta       
270 mm tjock 359 m3 4 500 kr/m3 1 615 950 kr 
140*9,5 m       
       
       
Dragstag till       
farbaneplatta       
Ø 26 mm 6 420 kg 20 kr/kg 128 379 kr 
1 550 m       
       
       
Tvärbalkar       
215*990 mm 93 m3 4 500 kr/m3 418 570 kr 
9,5 m långa       
2*23 st       
       
       
Pyloner       
215*1440, 1035*215 85 m3 4 500 kr/m3 383 130 kr 
20 m höga       
4 st       
       
       
Förstagningsbalkar       
mellan pylonerna 12 m3 4 500 kr/m3 53 116 kr 
215*225 mm       
244 m       
       
       
Hängkabel       
Ø 55 mm 68 324 kg 20 kr/kg 1 366 488 kr 
339 m       
Ø 170 mm       
448 m       
       
       
Infästningsdetaljer 35% av materialkostnaden 1 387 971 kr 



Bilaga B1 

 B1.2 

Impregnering 549 m3 1 200 kr/m3 658 871 kr 
       
       
Beläggning 1 330 m2 260 kr/m2 345 800 kr 
       
       
Räcke och isolering 
mm 140 m 5 200 kr/m 728 000 kr 
       
       
Transport     21 000 kr 
       
       
Övrigt     150 000 kr 
       
       
   Materialkostnad: 7 257 274 kr 
       
       
Montagekostnad 40% av materialkostnaden 2 902 910 kr 
       
       

   Summa: 
10 160 

184 kr 
       
       
Adm.avg., vinsttillägg 10% av summan  1 016 018 kr 
       
       
   Totalsumma:  11 176 202 kr 
       
       

Pris per kvadratmeter farbana    8 403 kr/m2 
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 B2.1 

Brokostnader 
 

Alternativ 2 – Snedstagsbro 
 
Detalj: Mängd:  á-pris:  Summa:  
       
Farbaneplatta       
405 mm tjock 231 m3 4 500 kr/m3 1 038 825 kr 
60*9,5 m       
       
       
Dragstag till       
farbaneplatta       
Ø 26 mm 5 384 kg 20 kr/kg 107 672 kr 
1 300 m       
       
       
Tvärbalkar       
215*1170 mm 24 m3 4 500 kr/m3 107 538 kr 
9,5 m långa       
2*5 st       
       
       
Pyloner       
190*1035, 630*90 30 m3 4 500 kr/m3 136 809 kr 
15 m höga       
4 st       
       
       
Förstagningsbalkar       
mellan pylonerna 8 m3 4 500 kr/m3 36 789 kr 
215*225 mm       
169 m       
       
       
Hängkabel       
Ø 110 mm 35 545 kg 20 kr/kg 710 904 kr 
306 m       
Ø 125 mm       
134 m       
       
       
Infästningsdetaljer 35% av materialkostnaden  748 488 kr 
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 B2.2 

Impregnering 293 m3 1 200 kr/m3 351 990 kr 
       
       
Beläggning 570 m2 260 kr/m2 148 200 kr 
       
       
Räcke och isolering mm 60 m 5 200 kr/m 312 000 kr 
       
       
Transport     15 000 kr 
       
       
Övrigt     150 000 kr 
       
       
   Materialkostnad: 3 864 215 kr 
       
       
Montagekostnad 40% av materialkostnaden  1 352 475 kr 
       
       
   Summa:  5 216 690 kr 
       
       
Adm.avg., vinsttillägg 10% av summan   521 669 kr 
       
       
   Totalsumma:  5 738 359 kr 
       
       

Pris per kvadratmeter farbana    10 067 kr/m2 
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 B3.1 

Brokostnader 
 

Alternativ 3 - Bågbro 
 
Detalj: Mängd:  á-pris:  Summa:  
       
Farbaneplatta       
270 mm tjock 257 m3 4 500 kr/m3 1 154 250 kr 
100*9,5 m       
       
       
Dragstag till       
farbaneplatta       
Ø 26 mm 5 384 kg 20 kr/kg 107 672 kr 
1 100 m       
       
       
Tvärbalkar       
215*990 mm 57 m3 4 500 kr/m3 254 781 kr 
9,5 m långa       
2*14 st       
       
       
Bågar       
2*215*1575 138 m3 5 400 kr/m3 746 059 kr 
25,5 m / båghalva       
8 st       
       
       
Fackverksbalkar       
båge-farbaneplatta       
Vertikala 18 m3 4 500 kr/m3 80 109 kr 
215*360 mm       
Snedgående 32 m3 4 500 kr/m3 143 361 kr 
380*360 mm       
 
       
Förstagningsbalkar       
mellan bågarna 6 m3 4 500 kr/m3 24 816 kr 
215*270 mm       
9,5 m långa       
10 st       
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Vindstag       
kryss mellan bågarna       
Ø 50 mm 2 695 kg 20 kr/kg 53 910 kr 
176 m       
       
       
Infästningsdetaljer 35% av materialkostnaden  891 938 kr 
       
       
Impregnering 506 m3 1 200 kr/m3 607 742 kr 
       
       
Beläggning 950 m2 260 kr/m2 247 000 kr 
       
       
Räcke och isolering 
mm 100 m 5 200 kr/m 520 000 kr 
       
       
Transport     15 000 kr 
       
       
Övrigt     150 000 kr 
       
       
   Materialkostnad: 4 980 073 kr 
       
       
Montagekostnad 40% av materialkostnaden  1 992 029 kr 
       
       
   Summa:  6 972 103 kr 
       
       
Adm.avg., vinsttillägg 10% av summan   697 210 kr 
       
       
   Totalsumma:  7 669 313 kr 
       
       

Pris per kvadratmeter farbana    8 073 kr/m2 
       
       
 



 
  Bilaga C 
 

 C.1 

Vattenflödesberäkningar 
 
Modifiering av Mannings formel till sektioner med delsektioner och utbrytning av hf ger 

uttrycket enligt nedan (Wiklund och Åberg, 1994). Mannings formel beräknar energiförlusten 

mellan de olika sektionerna.  
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Beteckningarna står för följande: 

hf = friktionsförlust i meter 

L = sträckans längd i meter 

Q = flödet i m3 per sekund 

Mi = Mannings tal för delsektionen 

Ai = arean för delsektionen 

Ri = arean för den våta perimetern 

 

Om bredden på delsektionen är mer än 10 gånger djupet kan Ri sättas till medeldjupet vilket 

är fallet för alla delsektioner.   

Fårösundet delas upp i delsektioner enligt figur C.1 där respektive sektions storlek kan hämtas 

från Wiklund och Åberg, 1994.  

 

 
Figur C.1: Indelning av delsektioner enligt Wiklund och Åberg, 1994 



 
  Bilaga C 
 

 C.2 

Energiförlusten vid vattenströmning förbi byggnadskonstruktioner  beräknas enligt en metod 

av Chow, 1959. Efter förenklingar och utbrytning av ∆h fås uttrycket enligt nedan (Wiklund 

och Åberg, 1994). 

 

g
V

gAC
Qh

22

2
11

2
3

2

2 ⋅
−

⋅⋅
=∆

α     (C.2) 

 

där beteckningarna står för följande: 

Q = flödet i m3/s 

C = korrektionsfaktor  

A3 = tvärsnittsarean i m2, där flödet passerar förbi konstruktionen 

g = tyngdaccelerationen = 9,81 m/s2 

α1 = hastighetsfördelningsfaktor 

V1 = vattnets hastighet i m/s innan det påverkas av konstruktionen 

∆h = nivåskillnaden i meter före och efter konstruktionen 

 

V1 kan antas vara noll eftersom att vattnet har en väldigt låg hastighet innan det påverkas av 
bron och vägbanken. 
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 D.1 

Grundläggningskostnader 
 

Alternativ 1 - Hängbro 
 

Arbete: Mängd: à-pris: Summa:  
Rivning befintlig bro 100 000 kr 
Bortschaktning av 
befintlig vägbank inkl 
materialtransport 

10 800 m3 43kr/m3 464 400 kr 

Bergfyll till landfästen 960 ton 100kr/ton 96 000 kr 
Spont till landfästen 130 m2 2000kr/m2 260 000 kr 
Landfästen inkl betong, 
formsättning, gjutning 

240 m3 3000kr/m3 720 000 kr 

Förankring av dragstag 4 st 200 000kr/st 800 000 kr 
Schaktning för infästning 
av dragstag 2600 m3 43kr/m3 111 800 kr 

Spont till pylonstöd 672 m2 2000kr/m2 1 344 000 kr 
Pylonstöd 590 m3 3000kr/m3 1 770 000 kr 
Anslutning vägar 250 m 3000kr/m 750 000 kr 
     
  Summa: 6 416 200 kr 

 
 

Alternativ 2 - Snedstagsbro 
 

Arbete: Mängd: à-pris: Summa:  
Rivning befintlig bro 100 000 kr 
Bortschaktning av 
befintlig vägbank inkl 
materialtransport 

10 800 m3 43kr/m3 464 400 kr 

Bergfyll till landfästen 16 896 ton 100kr/ton 1 689 600 kr 
Förankring av dragstag 4 st 200 000kr/st 800 000 kr 
Schaktning för infästning 
av dragstag 

2600 m3 43kr/m3 111 800 kr 

Spont till landfästen 672 m2 2000kr/m2 1 344 000 kr 
Landfästen inkl betong, 
formsättning, gjutning 

280 m3 3000kr/m3 840 000 kr 

Anslutning vägar 250 m 3000kr/m 750 000 kr 
     
  Summa: 6 099 800 kr 
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 D.2 

Alternativ 3 - Bågbro 
 

Arbete: Mängd: à-pris: Summa:  
Rivning befintlig bro 100 000 kr 
Bortschaktning av 
befintlig vägbank inkl 
materialtransport 

10 800 m3 43kr/m3 464 400 kr 

Bergfyll till landfästen 960 ton 100kr/ton 96 000 kr 
Spont till landfästen 130 m2 2000kr/m2 260 000 kr 
Spont kring ön 900 m2 2000kr/m3 1 800 000 kr 
Landfästen inkl betong, 
formsättning, gjutning 

240 m3 3000kr/m3 720 000 kr 

Landfästen på ön 360 m3 3000kr/m3 1 080 000 kr 
Grund till ön inkl betong, 
formsättning, gjutning 

375 m3 2500kr/m3 937 500 kr 

Väggar till ön inkl betong 648 m3 3000kr/m3 1 944 000 kr 
Matjord/plantering på ön 375 m2 250kr/m2 93 750 kr 
Anslutning vägar 250 m 3000kr/m 750 000 kr 
     
  Summa: 8 245 650 kr 

 




