
Populärvetenskaplig artikel     Björn Johansson 
Lunds Tekniska högskola     Sayle Shamun 

 

Effektiv brobyggnad genom prefabricering – En fallstudie 
 

Att bygga betongbroar med inslag av prefabricering i Sverige är idag relativt ovanligt. Man 

vill gärna undvika obeprövade metoder för att hålla riskerna i projekten så låga som möjligt. 

Samtidigt har det prefabricerade byggandets potential att öka effektiviteten och därav också 

lönsamheten lett till att en del prefabricerade broar byggts. Ett exempel är NCC som under 

flera år arbetat fram konceptet NCC montagebro. Metoden är snabb och bidrar till en mindre 

störning i trafiken än en motsvarande platsgjuten betongbro. 

 

På senare tid har Trafikverket genomfört en förändring i upphandlingsskedet, där en större 

andel av uppdragen handlas upp som totalentreprenader. Samtidigt har de släppt på 

gestaltningskraven och uppmuntrar till innovation hos entreprenörerna. Dessa initiativ är 

något som ökar möjligheterna att bygga broar med inslag av prefabricering.  

 

Fördelen med att använda prefabricerade betongelement ligger i den tidsvinst som härrör ur 

det uteblivna form- och armeringsarbetet. För att dra nytta av denna fördel bör brons 

utformning vara sådan att varken montering av elementen eller övriga kompletteringar kräver 

arbete som tar lika lång tid eller mer än motsvarande form- och armeringsarbetet vid en 

platsgjuten bro.  

 

Att stänga av eller leda om trafiken då en bro bygges har stora samhällsekonomiska effekter. 

Detta gäller särskilt för järnvägsbroar eller broar över järnvägar. Vid sådana tillfällen, då 

byggtiden är av central betydelse, lämpar det sig mycket bra med prefabricerade betongbroar.  

 

2011 byggde PEAB en helt ny typ av prefabricerad plattrambro i betong utanför Tenhult i 

Jönköpings län. Projektet var en del av ett större projekt som innefattade en omläggning av 

riksväg 31. Upphandlingsformen var totalentreprenad, där Trafikverket var beställare. 

Förslaget till den prefabricerade brons utformning arbetades fram av PEAB tillsammans med 

Skandinaviska Byggelement. Förslaget var att man skulle tillverka en form av skalväggs-

element som skulle monteras och därefter gjutas ihop. Skalväggarnas funktion var till en 

början tänkt att motsvara de hos en kvarsittande form. Senare ändrades dock dimensionerna 

och skalväggarna tilläts ta last. I Skandinaviska Byggelements fabrik i Bjästa tillverkades 

samtliga 12 vingmurselement, 6 rambenselement och 3 plattbärlagselement.  

 

I ett examensarbete av Björn Johansson och Sayle Shamun vid Lunds Tekniska Högskola, 

användes detta projekt som fallstudie för att kartlägga processer då man bygger en bro med 

inslag av prefabricering. Den resulterande rapporten behandlar också faktorer som är viktiga 

att beakta då man bygger med prefab, samt förslag på hur arbetet kan effektiviseras. 

Resultaten visar att god planering, genomtänkta tekniska lösningar och val av plats och typ av 

bro är centrala för projektets lönsamhet. 

 

Ett problem som belyses i rapporten är att de normer som idag gäller vid brobyggnad inte är 

skapta för prefabricerade betongbroar. För bron utanför Tenhult visades detta då man gjöt 

ihop ramben och grundplattan. Den armering som stack upp från plattan skarvades ihop med 

den i skalväggen redan ingjutna armeringen. Denna typ av armeringsskarv behandlas varken i 

BKR eller Eurocode. För att genomföra Tenhultsbron gjordes ett avsteg från Trafikverkets 

regelverk, där man använde kompletterande uppgifter från tyska bronormen DIN 1045. 

 

Vidare visar resultaten på att det är av stor vikt att ha en god kommunikation och ett gott 

samarbete mellan de inblandade parterna för att projektet ska lyckas. Beställaren måste också 
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göra det möjligt för entreprenören att genomföra en prefabricerad bro genom att inte låsa 

frihetsgrader i förfrågningsunderlaget som utesluter en prefablösning. Resultaten visar också 

på att en del av de faktorer som är viktiga att ta i beaktning då man överväger att bygga en 

prefabbro är:  

 

- Betydelsen av byggtiden 

- Platsen där bron ska uppföras, både med avseende på omgivande miljö och avstånd till 

fabrik 

- Brons geometri och utformning 
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