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Sammanfattning 
När nya betongbroar över järnväg ska upprättas finns det många aspekter som försvårar 

byggandet, som t.ex. att trafiken inte kan stoppas helt förutom under kortare perioder 

under byggtiden. Tågstoppen planeras in många år i förväg vilket gör att produktionen 

måste planeras och utföras utefter de planerade stoppen.  

 

Det är svårt att få till en industrialiserad brobyggnadsprocess med högre effektivitet och 

mer upprepning. Den traditionella platsgjutna metoden är den metod som är vanligast i 

Sverige trots att det finns metoder som skulle kunna ersätta den. 

 

Det huvudsakliga syftet med rapporten är att ta reda på om prefabricerade betongelement 

på plats är en möjlig metod för att underlätta byggandet av nya betongbroar över järnväg. 

 

Denna rapport baseras på en fallstudie av ett befintligt broprojekt för att se vilka fördelar 

och förbättringar metoden med prefab på plats kan ge i olika aspekter. Utöver detta har 

intervjuer och en enkätundersökning genomförts för att samla in material och åsikter om 

prefab och industrialiserade brobyggnadsprocesser. 

 

Resultatet i denna rapport visar att metoden med prefab på plats är mer fördelaktig än den 

traditionella platsgjutna metoden i flera hänseenden. Det är en metod som gör det möjligt 

att nå upprepning och serietillverkning av broar. Vid intervjuerna framkom att 

entreprenörerna är intresserade av prefablösningar men bland annat krav på utformning 

och konservativ syn på prefab från beställarna hindrar möjligheterna för att tillämpa 

metoden. 

 

Nyckelord: Järnvägsbro, Prefabricering, Prefab på plats, Industrialiserad, 

Brobyggnadsprocess, Tågstopp, Betong 

  



 

 

 

Abstract 
When new concrete bridges over railway is to be established there are many aspects that 

complicates the construction, such as that traffic not can be stopped completely except 

for short periods during the construction process. The train stop is planned many years in 

advance, which means that construction must be planned and performed along the 

planned stops. 

 

It is difficult to get to an industrial bridge construction process with higher efficiency and 

more repetition. The traditional cast on site method is the most common in Sweden 

although there are methods that could replace it. 

 

The main purpose of the report is to find out if precast concrete elements on site is a 

possible method to facilitate the construction of new concrete bridges over the railway.  

 

This report is based on a case study of an existing bridge project to see the benefits and 

improvements the method with precast on site can provide in various aspects. Also 

interviews and surveys was conducted to collect opinions about prefabrication and 

industrial bridge construction. 

 

The results in this report show that the method of prefab on site is more advantageous 

than the traditional cast on site method in several respects. It is a method that makes it 

possible to reach repetition and serial production of bridges. The interviews revealed that 

contractors are interested in prefabricated solutions, but among other requirements for the 

design and conservative view of prefabrication from clients prevents the possibility of 

applying the method. 

 

Keywords: Bridge over railroad, Prefabrication, Precast on site, Industrialized, Bridge 

construction process, Train stop, Concrete 
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1. Inledning 

1.1. Bakgrund 

Infrastrukturen i Sverige byggs ut och renoveras ständigt vilket innebär att fler övergångar över 

väg och järnväg behövs. [1] 

 

Utvecklingen av brobyggnation har inte varit så progressiv de senaste årtionden i Sverige. Nya 

tekniker och produktionsmetoder har sällan presenterats och prövats, den traditionella metoden 

med gjutning på plats tycks hålla i sig. Metoden involverar mycket arbetskraft och arbete som 

mer eller mindre karakteriseras av erfarna och kunniga hantverkare. [2] 

 

Till skillnad mot en del andra länder i världen, så är metoden med prefabricering av broar inte 

särskilt utbredd i Sverige [1]. Kundrelationerna för broar är komplext eftersom det inte är 

slutkunden, dvs. de som nyttjar bron som är beställare. I Sverige är det oftast staten 

(Trafikverket) som är beställare och därmed finns ingen stark marknadskraft som drar mot 

utvecklandet av nya metoder och lösningar [2]. 

 

Det finns stora fördelar med prefabricering där en av de större fördelarna är att det blir en mer 

effektiv industrialiserad byggprocess och därmed kortare stopp i befintlig infrastruktur under 

byggandet av ny bro. [3] 

 

Det har tillverkats samverkansbroar (stål och betong) och mindre betongbroar med prefab i 

Sverige, men någon form av standardiseringskoncept för broar över järnväg och motorväg som 

har liknande spännvidder har inte tagits fram. [4] Att få tillstånd till tågstopp för produktion av 

järnvägsbro är en lång och komplicerad process och är ett exempel på där prefabbroar skulle 

kunna vara en bra lösning. För att kunna göra ett banarbete under en längre tid behöver ett 

tågstopp planeras in minst 1,5 år i förväg [5] men ofta längre och brukar vara ca 2,5 år [Intervju, 

Joakim Holtbäck Trafikverket, 2016-04-18]. Ett standardkoncept som t.ex. prefab, genererar 

serietillverkning och minskar antal stopp samt effektiviserar hela byggprocessen vid 

upprättandet av nya broar. En effektivisering som i sin tur skapar lägre byggkostnader och 

därmed lägre samhällskostnader. [6] 

 

Det har gjorts få arbeten om prefabricerade broar, men i de som finns påpekas de krav som 

finns från Trafikverket som en del av anledningen till varför konceptet med prefab ej har nått 

framgång. Samt att det verkar finnas, eller har funnits viss konservatism och misstro mot prefab 

i anläggningsbranschen [7].  

 

Ett examensarbete har gjorts vid Karlstads Universitet för att undersöka om en mobil 

prefabanläggning är möjlig för plattbärlag till hus [8] och HMB Bygg har testat att bygga prefab 

på plats vid bostadsbyggande [9]. För broar behöver metoden prefab på plats utforskas mer för 

att hitta fördelar som kan generera en mer industrialiserad byggprocess. Det är författarna av 

denna rapport och Skanskas intresse för konceptet med prefabricerade broar på plats som denna 

rapport grundar sig i. Det är ett mindre beprövat koncept inom anläggningsindustrin som 

eventuellt kan ge många fördelar. 

1.2. Syfte 

Det huvudsakliga syftet med rapporten är att ta reda på om prefabricerade betongelement på 

plats är en möjlig metod för att underlätta byggandet av nya betongbroar över järnväg. 

Rapporten ska undersöka vilka för- och nackdelar det finns med prefabricering på plats för 



   

 2 (42))) 

betongbroar över järnväg, i jämförelse med en platsgjuten konstruktion. Samt ta reda på varför 

inte metoden används så mycket om denna rapport skulle visa på att prefab på plats skulle vara 

mer fördelaktigt än platsbyggt. 

1.3. Avgränsning 

 Miljöaspekter kommer inte grundligt redovisas utan enbart finnas med i beaktning 

 Genomförandet kommer att studeras snarare än konstruktionsutformning 

 Undersökningen ska enbart omfatta hantering och produktion av betongelement vid 

byggnation av broar över järnväg. 
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2. Metoder och verktyg 

2.1. Beskrivning 

Det har utförts studier av vetenskapliga artiklar, information från webbsidor samt kurslitteratur 

om industriellt byggande och brobyggnadsprocessen för att uppnå syftet med denna rapport. 

Dessa studier har legat till grund för teorin om hur betongbroar över järnväg projekteras och 

produceras idag.  

 

En fallstudie mot en befintlig bro i projektet Stenkumla-Dunsjö har gjorts för att kunna se om 

metoden som undersöks i rapporten, dvs. prefab på plats hade kunnat appliceras på ett befintligt 

projekt. Fallstudien utfördes också för att se om metoden är bättre ekonomiskt, tids-, och 

arbetsmiljömässigt än den traditionella platsgjutna metoden. I fallstudien har material från 

Skanska i form av kalkyler och tidsplaner studerats från Bro 3 som ingår i projektet Stenkumla-

Dunsjö, samt från ett tidigare projekt där prefab på plats användes. 

 

För att utreda vad som skulle kunna hindra produktionsmetoden prefab på plats förutom 

ekonomi, tid, arbetsmiljö och andra påtagliga faktorer, behöver åsikter om byggmetoden 

undersökas för att se om det finns anledningar som är mer abstrakta. För att fastställa åsikterna 

har intervjuer och enkätundersökning utförts. Enkätundersökningen har genomförts i samband 

med intervjuerna och personliga möten med utvalda personer. Personer från både Trafikverket 

och Skanska, samt personer i branschen som kan påverka produktionsutförandet av broar har 

deltagit i enkätundersökningen. Frågorna i enkäten togs fram för att få ett åskådligt resultat om 

vad personer i branschen har för uppfattning och åsikt om prefab på plats och om prefab i 

allmänhet respektive platsgjutet. Enkäten testades på studiekamrater innan de utvalda 

personerna genomförde den. 

 

Litteratur om intervjuteknik studerades inför intervjuerna och metoden som kallas för 

“trattmodellen” användes. Där börjar intervjun med breda allmänna frågor för att sedan smalna 

av och bli mer detaljerade och sedan avslutas med en sammanfattning. Frågorna varierades 

beroende på vilken roll den som intervjuades har i branschen. Inför intervjuerna med respektive 

person så skickades ett mail med ett dokument med information om arbetet och exempel på 

frågor som skulle komma för att respondenten skulle vara förberedd. Varje intervju spelades in 

med respondentens godkännande och transkriberades sedan. 

 

I samband med de intervjuer som gjordes på platskontoret för projektet Stenkumla-Dunsjö 

genomfördes platsbesök på den bro som fallstudien görs emot samt en till liknande bro i 

projektet. 

2.2. Reliabilitet/validitet 

För att rapporten ska bli trovärdig har relevant litteratur från bland annat myndigheter och 

vetenskapliga avhandlingar använts. Dessa referenser kan anses som högst pålitliga. Annat 

material som har erfordrats till fallstudien har hämtats från Skanska vilket också gör rapporten 

trovärdig. Alla respondenter har fått chansen att kommentera resultatet av intervjuerna vilket 

gör att felaktigheter från intervjuerna undviks.  

 

Enkätundersökningen har genomförts av ungefär lika många respondenter från olika aktörer för 

att inte påverka resultatet utifrån var personerna arbetar. 
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2.3. Metodkritik 

Enkätundersökningar tar tid att utföra, speciellt när enbart ett fåtal personer kan bidra med 

överlagda svar. Det är viktigt för undersökningen att det är rätt personer som deltar. Men på 

grund av omfattningen av rapporten tillfrågas ett mindre antal vilket gör att tillförlitligheten 

minskas. 

 

Balkarna och plattbärlagen har grovt beräknats genom skalning från befintlig bro i Katrineholm, 

där prefab på plats användes. Detta gör att de blir överdimensionerade och försämrar resultatet 

för metoden prefab på plats. Skulle balkar och plattbärlag dimensioneras mer exakt skulle ett 

bättre resultat erhållas. 

 

Balkarna för metoden med prefab på plats vid Bro 3 har 2 st olika geometrier som påverkar 

upplagshöjderna på mittenstöden. För att få samma höjd i överkant på balkarna innan 

plattbärlagen läggs på plats behöver upplagshöjden vara högre för de mindre balkarna. Det har 

inte tagits hänsyn till det i kalkylen eller tidsplanen för prefab på plats, men har inte någon 

större påverkan av slutresultatet. 
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3. Teori 

3.1. Skanska 

Skanska Sverige AB är ett av Sveriges största byggbolag och har lång erfarenhet av väg och 

anläggning. [10] Skanskas historia startar redan 1887 då företaget grundades och började 

tillverka betongprodukter, företaget gick då under namnet “Aktiebolaget Skånska 

Cementgjuteriet”. Efter en tid blev företaget ett byggbolag och år 1897 etablerades den första 

internationella verksamheten. Under 1900-talet expanderade Skanska och 1965 listades 

företaget på A-listan på Stockholmsbörsen. På 1990-talet växte Skanska som mest och 

fördubblade försäljningen på bara några år. Senare på 2000-talet koncentrerade Skanska sig 

mer på bostäder samt kommersiella fastigheter och infrastruktur i Europa och Amerika. 

Verksamheten har idag mindre fokus på tillväxt och mer på fokus på lönsamhet. [11] 

 

Trafikverket är Skanskas största kund när det gäller infrastruktur i Sverige och där ingår även 

brobyggnation. [12] 

3.2. Trafikverket 

Trafikverket bildades år 2010 när regeringen beslutade om att verksamheterna i Vägverket, 

Banverket, vissa delar i SIKA (statens institut för kommunikationsanalys), Sjöfartsverket och 

Transportstyrelsen skulle slås samman. Trafikverket har ca 6 500 anställda (år 2015) med 

kontor i flera olika städer och huvudkontor i Borlänge. [13] 

 

Trafikverket har ansvar för att bedriva byggande, drift och underhåll av statliga vägar och 

järnvägar. Trafikverket:s vision är att “Alla kommer fram smidigt, grönt och tryggt.” [14] och 

försöker därmed främja effektiva, miljöanpassade och säkra transporter [13]. 

3.3. Broar 

3.3.1. Definition av en bro 

Definitionen av en bro är enligt Trafikverket “en längre, över underlaget upphöjt byggnadsverk 

avsett att leda trafik över lägre belägna hinder med en teoretisk spännvidd av 2 meter eller mer 

i det största spannet.” [15]  

3.3.2. Delar i en bro 

En bro är indelad i tre huvuddelar där varje huvuddel innefattar flera olika konstruktioner som 

tillsammans bildar en bro. [16] 

 

Huvuddelarna är: 

 

 Grundläggning 

 Underbyggnad 

 Överbyggnad 

 

Brons grundläggning innefattar de konstruktionsdelar som finns under snittet mellan 

bottenplatta och stöd där grundläggningens uppgift är att ta upp laster från underbyggnaden. 

Som figur 1 och 2 visar så är bottenplattan med i grundläggningen. I grundläggningen finns 

också fyllning, pålar, plintar, stenkista, spont, erosionsskydd, kassun, rustbädd och naturlig 

botten. Alla dessa delar finns inte med i varje grundläggning till en bro utan det beror på hur 

marken är där bron ska upprättas samt vilken typ av bro som byggs. [16] 
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Underbyggnaden är den huvuddel som är mellan grundläggningen och överbyggnaden, i figur 

1 tillhör stöd, slänt, kon, vingmur och stödmur underbyggnaden men det kan även vara 

landfästen. Stödens uppgift är att föra ner lasten från överbyggnaden till bottenplattan och 

vidare ner till marken. Det finns olika stödtyper som t.ex. pelare, frontmur och skivpelare. Till 

de olika stödtyperna finns konstruktionsdelar som t.ex. lagerpall, grusskift och kontrefort. [16] 

 

Slänt och kon som visas i figur 1 och 3 tar upp jordtryck och är stöd för vägbank, frontmur, 

pelare och ving-, stödmur. De förhindrar även underspolning och skyddar närliggande delar 

mot is och strömmande vatten. Ving och stödmurens uppgift är att hindra jordfyllningen från 

att glida ut mot sidorna. [16] 

 

Till brons överbyggnad omfattas de delar som är ovanför stöden som t.ex. upplagsanordningar, 

huvudbärverk, övergångskonstruktion och räcke, som visas i figur 1. Upplagsanordningar 

överför laster från överbyggnaden ner till underbyggnaden och finns mellan stöden och 

huvudbärverket. I huvudbärverk ingår balkar, bågskiva, fackverk, platta, och rör m.m. och det 

bär lasten i brons längdriktning och för ner den till stöden i underbyggnaden via 

upplagsanordningar. Övergångskonstruktionen tar upp eventuella rörelser i överbyggnaden vid 

landfästen eller frontmuren. Den skyddar även underliggande konstruktioner mot salter och 

föroreningar. [16] 

 

På huvudbärverket kommer brobaneplattan som tar upp de laster som kommer på bron och för 

den till huvudbärverket och fortsatt nedåt till grundläggningen. Som figur 2 visar så görs också 

kantbalkar som räckena fästs i. Räckena fungerar som avkörningsskydd och kan om det sitter 

över en längre sträcka även fördela påkörningslaster. På brobaneplattan läggs tätskikt, isolering 

och beläggning. Tätskiktet läggs för att förhindra att salter och vatten tränger ner i 

brobaneplattan och beläggningen är ett slitlager och skyddar isoleringen. Beläggningen fördelar 

även ut last från trafik. Brobaneplattan och de delar som är ovanpå, lutar oftast från mitten och 

ner mot kantbalkarna för att vatten inte ska samlas på bron och i figur 2 visas att 

dräneringssystem finns med brunnar mot kantbalken och rör genom brobaneplattan så vatten 

leds bort. [16] 

 

 
Figur 1: Sidovy bro [16] 
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Figur 2: Sektion bro [16]  Figur 3: Slänt bro [16] 
 

3.3.3. Balkbro 

En balkbro har en överbyggnad som består av balkar (ofta förspända betongbalkar), en 

kvarsittande form och en farbana som är platsgjuten, se figur 4. [17]  

 
Figur 4: Tvärsektion balkbro [17] 

 

Spännvidden är ca 15 till 35 meter beroende på storlek och förspänning. Balkarna som ska vara 

överbyggnad gjuts i förväg på annan plats och fraktas samt lyfts på plats. [17] 

 

Avslutande konstruktioner brukar vara en broände med ändskärm eller grusskrift med 

övergångskonstruktion. Vid ändskärmskonstruktion är bron upplagd på ett mindre landfäste så 

att balkarna kan kraga ut över upplaget och avslutas med en ändskärm som förstärks av en 

tvärbalk över upplaget för att möjliggöra lagerbyte. Konstruktionen illustreras av figur 5. [17] 
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Figur 5: Ändavslutning med ändskärm. [17] 

 

Vid ändavslutning med övergångskonstruktion avslutas balköverbyggnaden med en tvärbalk 

och på landfästet byggs en grusskrift upp som ansluter mot överbyggnaden, enligt figur 6. [17] 

 

 
 
Figur 6: Ändavslutning med grusskrift och övergångskonskonstruktion. [17] 

 

Mittstöden konstrueras antingen med en kopplingsplatta eller med en tvärbalk. I konstruktionen 

"kopplingsplatta" läggs prefabbalkarna fritt upplagda på mellanstödet med ett lager (ofta 

armerat gummilager) mellan balken och stödet. Farbaneplattan som läggs över stödet utgör 

kopplingsplattan. Denna konstruktion lämpar sig bäst där snedvinkligheten mellan stöd och 

stöd inte överstiger 17 gon. I konstruktionen tvärbalk gjuts balkändarna ihop med mittstödet 

och bildar en tvärbalk längst hela stödet. Detta gör att brobalkarna blir helt momentstyva över 

brostödet. [17] 

 

Lager som används i en prefabricerad balkbro är vanligtvis armerade gummilager som monteras 

på varje balk. Om klimatet är kallt där bron ska byggas fungerar inte gummilager lika bra, 

tvärbalken kan då konstrueras så att underkant går ner under balkarnas underkant så att endast 

två större lager behövs mellan tvärbalken och brostödet. [17] 
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3.4. Industriellt byggande 

3.4.1. En historisk förståelse av industriellt byggande 

För att förstå vad industriellt byggande är och varför det ser ut som det gör idag måste en 

historisk tillbakablick göras. Vårt förflutna är det som har skapat oss och kan förklara en del 

kvarvarande traditioner och system som vi har kvar idag. [18]  

 

Ur en historisk synvinkel betyder industrialisering att en organisation specialiserar sig på en typ 

av produkt för att sedan tillverkas denna i stort antal med en modern (för tiden) metod för 

produktion. Arbetet är centralt organiserat och sker i huvudsak i en fabrik där produktionen är 

mekaniserad och automatiserad. Men betydelsen av industrialisering beror mycket på vilket 

sammanhang som det pratas om. [19] 

 

De flesta i Sverige som hör ordet industriellt byggande i byggbranschen tänker på 

miljonprogrammet. Där var målet att bygga en miljon bostäder på 10 år med start år 1964. [19] 

Det utfördes även stora satsningar på infrastrukturen för att möta behovet av vägar och 

ledningar när bostäderna byggdes. [20] Den allmänna uppfattningen om bostäder som byggdes 

under miljonprogrammet är att de blev enformiga och inte estetiskt tilltalande. Detta på grund 

av att produktionen skulle vara effektiv och produktionsanpassad. [21]  

 

Det är viktigt att förstå vilka politiska förhållanden som rådde under miljonprogrammet och 

vilka som råder idag. Synsättet på miljonprogrammet som är förbundet med industriellt 

byggande ingår inte i den egentliga förståelsen av det industriella fenomenet i byggbranschen. 

[18] 

3.4.2. Vad är industriellt byggande idag 

Det är svårt att definiera vad industriellt byggande är, det är en komplex process som bygger 

på en effektiv styrning och en genomtänkt organisation. Kontroll på flöden, aktiviteter och 

resurser är en viktig del i det industriella byggandet. Användning av högförädlade komponenter 

för att skapa ett högt värde för kunderna är också en del i det industriella tänkandet. Effektiva 

processer måste uppnås inom flera delområden från början till slutet av projektet, genom en 

tydlig struktur och styrning. För att förhindra samt minimera icke värdeskapande aktiviteter och 

fel är planering och kontroll viktiga delar i det industriella byggandet. [20] 

 

Industriellt byggande kan delas i åtta delområden: 

 

 Processkontroll och planering 

 Mätning och erfarenhetsåterföring som sker systematiskt 

 Fokus på marknad och kunder 

 Relationerna mellan olika aktörer är långsiktiga 

 Logistiken blir en del av byggprocessen 

 Ett utvecklat byggsystem 

 Användning av högförädlade komponenter, som t.ex. prefabricerade produkter 

 Hög användning av informations- och kommunikationsteknik 

3.4.3. Prefabricerade element 

Prefabricering innebär att delar av ett byggnadsverk produceras/tillverkas på en annan plats än 

den slutgiltiga montageplatsen där byggnadsverket skall stå när det är klart. Delarna fraktas från 

platsen där de tillverkats och lyfts på plats för att skapa ett färdigt byggnadsverk. [20] 
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3.4.4. Industriellt brobyggande 

2002 kom rapporten “Skärpning gubbar!” som är en utredning av Statens byggkommission om 

brister inom byggbranschen. Sedan den rapporten kom ut så har utvecklingen inom 

bostadsbyggandet tagit fart ordentligt med hjälp av industriellt bostadsbyggande. Men den 

industriella utvecklingen inom anläggning och infrastruktur har inte skett i lika stor 

utsträckning. [2] 

 

Peter Harrysson, doktorand på Chalmers har skrivit en avhandling om industriellt brobyggande. 

Där analyserar han bristerna i traditionell brobyggnad och visar även att det finns stora, men ej 

omöjliga hinder för att industriellt brobyggande ska få fäste. Harrysson identifierar tre 

hörnstenar för industriellt brobyggande som är: [2] 

 

 Processutveckling 

 Produktivitetsutveckling 

 Produktutveckling 

 

I avhandlingen listar Harrysson några av de problem som finns vid den nuvarande traditionella 

brobyggnadsprocessen som t.ex. stor variation i antal broar som byggs, många aktörer i 

processen, brist på en konsekvent produktionsprocess, relativt låg teknisk nivå m.m. 

Frågeställningarna Harrysson ställer sig, med bakgrund av de problem han listar, är dessa. [2] 

 

1. Kan en industriell byggprocess vara en möjlig lösning till de brister som finns inom 

brobyggandet? 

2. Vad är det mest effektiva sättet för att effektivisera brobyggandet och öka utvecklingen? 

3. Hur kan byggteknik och industriell broteknik bidra till att förverkliga det nya 

industriella brobyggarkonceptet? 

 

Svaret på första frågan är enligt Harrysson att en industriell byggprocess tveklöst kan vara en 

lösning till brister inom brobyggandet men det är helt beroende på om viljan och motivationen 

hos de i processen är tillräckligt stor. Fråga två är svårare att svara på men enligt Harryson kan 

det argumenteras för att en industriell process för brobyggande är en av de mest effektiva sätten 

för att effektivisera byggandet och utvecklingen av broar. Tredje frågan besvaras med att titta 

på bra exempel där bygg- och industriell teknik har haft stort inflytande i att skapa ett 

konkurrenskraftigt koncept. [2] 

 

I rapporten tar Harrysson fram en kravspecifikation för ett industriellt brobyggarkoncept, se 

Tabell 1. Där listar han grundläggande krav och fördelar med en industriell process. Största 

förväntade fördelen med konceptet är enligt Harrysson ett ökat kundvärde som skapas genom 

att slöseriet på arbetsplatserna minskar drastiskt. Andra möjliga fördelar är att byggtiden 

förkortas, bättre arbetsmiljö och att pengarna används mer effektivt i skattebetalarnas ögon. 

Men processer som är komplicerade, som brobyggen oftast är, kan vara svåra att optimera på 

ett industrialiserat sätt. [2] 
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Tabell 1: Performance specification for industrial bridge concept [2] 

 

 
 

Slutsatsen som Harrysson gör är att en industriell process inom brobyggande kan vara en av 

lösningarna till problemen vid upprättandet av nya broar. Men det är endast möjligt om alla 

som är med i processen är motiverade och villiga att arbeta tillsammans för utvecklingen av 

processen. Motivationen fås om de ekonomiska vinsterna eller fördelarna delas av alla 

inblandade och framförallt kunderna. Harrysson drar också slutsatsen att det återstår mycket 

jobb innan en ny industriell process inom brobyggnad kan äga rum. [2] 

 

Osäkerheten inom broindustrin kan också ha en påverkan på att en industriell process inom 

brobyggandet kan ta tid att implementera menar Harrysson, t.ex. att antal broar som byggs 

varierar från år till år då stora infrastrukturinvesteringar baseras på politiska beslut. Mängden 

av serietillverkade broar är liten, vilket gör att inte några nya investeringar i ny utrustning görs 

som kan förbättra den industriella processen. Konservatismen inom byggbranschen påverkar 

också införandet av nya idéer som finns inom konceptet. Men denna osäkerhet, menar 

Harrysson, finns inom alla branscher och borde inte vara ett hinder. [2] 

3.5. Tidigare projekt med prefab på plats 

När Östra förbifarten vid Katrineholm byggdes 2010-2012 så anlades ett flertal nya broar, bland 

annat en prefabbro över järnvägen, se figur 7 och 8. Det är en balkbro där balkarna och 

plattbärlagen gjordes med metoden prefab på plats, se ritningar i Bilaga 3. 
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Figur 7: Bild på bron från sidan i Katrineholm [foto: Larsson N] 
 

 
 
Figur 8: Bild på bron underifrån i Katrineholm [foto: Larsson N] 

 

Dimensionen på balkarna 

 

Längd: 22170 mm 

Höjd: 1225 mm 

Bredd: 750 mm 

Vikt: 51 ton 

Volym: 20,4 m3 

Armering: 5 ton/balk 
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Bron har 2 st landfästen med 2 st vingar på respektive landfäste, ett spann på 22 m och en fri 

brobredd på 13 m. Totalt tillverkades det 4 st slakarmerade balkar á 50 ton/st samt 20 st plattor 

som lades i 3 st rader, se figur 9. Tjockleken på plattbärlagen är 150 mm och i snitt väger 

respektive platta ca 4 ton och ovanpå dem ligger farbaneplattan som är 150 mm tjock med 

tillhörande kantbalkar. Plattbärlagen har ett överhäng, se figur 9, på de ytterst liggande balkarna 

på 1 m och underkanten på kantbalkarna gjuts med plattbärlagen innan de monteras. För att 

förhindra att plattbärlagen med överhäng tippar så gjuts hylsor in i balkarna så att en låsning 

över betongbalken kan ske med gängstång och en U-balk, se Bilaga 3. 

 

 
 
Figur 9: Sektion bro i Katrineholm [bilaga 3] 

 

Formningen av utsidan på kantbalkarna utfördes med hjälp av ett skyddsstaket som monterades 

på plattbärlagen innan montage. Staketen kläddes med formplyfa och fungerade både som form 

och som skydd mot fall samt mot spåren, se Bilaga 3 samt intervju med Erkki Törmenen. 

 

Markarbeten och betongarbeten startade i januari 2011 och blev klart i mitten på maj samma 

år. Den totala produktionskostnaden för bron kalkylerades bli 6,7 miljoner kr, inklusive räcken, 

skyddstak, målning m.m. Kostnaden för enbart formning, armering och betong av 

överbyggnaden, dvs. balkar, plattbärlag och pågjutning, kalkylerades att bli ca 20 % av 

totalkostnaden. [22] 

3.6. Arbetsmiljö och arbete nära spår 

Att arbeta med nyproduktion och underhåll av broar vid spår och vägar innebär stora risker och 

arbetet omfattas av Arbetsmiljöverkets regler och föreskrifter om byggnads- och 

anläggningsarbete. Arbetsmiljöplan med riskbedömningar, ansvariga 

byggarbetsmiljösamordnare och övriga krav ska uppfyllas enligt dessa regler och föreskrifter. 

Även andra myndigheter som Trafikverket och Transportstyrelsen har regler som gäller vid 

arbete med och vid vägar och järnvägar. Dessa regler gäller parallellt med Arbetsmiljöverkets 

och innebär att samtliga ska följas. [23] 
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I AFS 1999:3 (Arbetsmiljöverkets författningssamling), där reglerna och föreskrifterna om 

byggnads- och anläggningsarbete finns, står det om hur risker som beror på passerande 

fordonstrafik ska förebyggas. I första hand ska trafiken ledas om så arbetet inte berörs eller så 

att den leds om så fordon kan passera på ett säkert avstånd samt att trafiken skiljs från 

arbetsplatsen med trafikanordningar. [24] 

 

Vid arbete på spårområde med passerande trafik ska arbetet planeras, ordnas och bedrivas så 

att det är säkert mot ohälsa och olycksfall. Om ett fordon måste passera där arbetet bedrivs så 

ska det finnas åtgärder för att de som arbetar där har lämnat området innan trafiken passerar. 

Skyddsanordningar som förebygger buller, vibrationer eller föroreningar ska upprättas om det 

behövs. [24]  

 

Området på och vid spåranläggningen kallas spårområde och vad som är spårområde samt hur 

stort det är bestäms lokalt av Trafikverket från fall till fall. Inom spårområdet ska varselkläder 

användas och för varje aktivitet inom området ska arbetsledningen göra en skriftlig 

riskbedömning samt utse en skydds- och säkerhetsledare. [25] 

 

På spåren finns det även en säkerhetszon, se figur 10 nedan, och det är det utrymme som ska 

vara hinderfritt för spårbunden trafik. Säkerhetszonen sträcker sig minst 2,2 m ut från rälen. 

Som det går att se i figur 10 så får inte maskiner som t.ex. kran, grävmaskin och lastmaskin 

arbeta närmare än 4 m från närmaste spänningsförande anläggningsdel. Om en maskin måste 

arbeta innanför det området måste en elarbetsansvarig medverka och instruera vilka 

elsäkerhetsåtgärder som krävs för arbetet. [25] 

 

För att inte utsätta sig för risker under arbete nära spår så finns det saker som är extra viktiga 

att tänka på som t.ex. att aldrig gå eller springa framför ett fordon som är i rörelse mot dig, att 

buller i omgivningen kan göra att fordonet inte hörs när det närmar sig eftersom spårgående 

fordon kan rulla nästan ljudlöst. [25] 

 
 
Figur 10: Säkerhetsavstånd vid banarbeten [25] 
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3.7. Planering av banarbeten 

Tillsammans med tågbolag och entreprenörer samarbetar Trafikverket för att minimera 

störningar i järnvägsnätet och se till att järnvägen klarar den belastning som finns idag och i 

framtiden. Tillsammans tar de fram en tågplan som innehåller tidtabeller för person- och 

godståg samt tidplan för banarbeten. Innan tågplanen görs har Trafikverket gjort en 

järnvägsnätbeskrivning (JNB) där förutsättningarna för att bedriva tågtrafik redogörs och 

ansökningar om att få använda järnvägsnätet görs. Det tar nästan ett år för att ta fram en tågplan. 

[5]  

 

1,5 år innan tågplanen börjar gälla görs inventeringar för planerade större banarbeten (PNB) 

och de planeras i god tid och fastställs i JNB:n 1 år innan tågplanens trafikstart. Banarbeten som 

inte räknas som stora ansöks ca 2 månader efter att JNB är fastställd, då ansöker också 

tågbolagen om sina önskade tåglägen, se figur 11. Vid fastställelse av tågplanen beskrivs 

banarbetena i banarbetsplanen (BAP), där beskrivs var och när spåren är bokade för banarbeten. 

[5] 

 

När tågplanen tagits i bruk så detaljplaneras BAP under fyra perioder på året i så kallad 

revisionsplanering. Den planeringen används för att komma överens om hur trafiken ska 

anpassas till banarbeten. [5] 

 

Banarbeten som har lite eller ingen påverkan på trafiken går att ansöka om tidigast 8 veckor 

innan arbetet börjar. De arbetena hanteras av banuttnyttjandeplanen (BUP) som är en specifik 

produktionsplan där BAP ingår. Där beskrivs kapacitetsbehovet för banarbeten i detalj och den 

uppdateras varje vecka. [5] 

 

 
 
Figur 11: Årsklocka banarbetsprocess samt tågplan [5]  
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4. Intervjuer och enkätundersökning 

Under intervjuerna har en del frågor om åsikter kring prefabricerade betongbroar gjorts som 

refereras nedan. Förkortningar används för respektive person och titel: 

 

BC: Blockchef Skanska  Claes Jansson 

AL: Arbetsledare Skanska  Erkki Törmänen 

K: Konstruktör Skanska  Gustav Svensson 

DPL: Delprojektledare Trafikverket  Joakim Holtbäck 

BPU: Byggplatsuppföljare Trafikverket  Per Lord 

HL: Handläggare och Broexpert Trafikverket  Peter Härling 

4.1. Sammanfattning av intervjuer 

Uppfattningen om prefab har varit negativ för en del som har intervjuats, däremot verkar det 

som att det har skett en förändring kring inställningen för prefab. DPL berättar bland annat om 

att tidigare sämre erfarenheter har gjort att prefab väljs bort och fått dåligt rykte. Några 

anledningar kan vara att det var sämre material förr i tiden som gjort att prefabelementen fått 

dålig kvalité och därmed dåligt rykte även idag. En annan anledning kan vara enligt DPL att 

det inte alltid är brobyggare som monterar prefabelementen och det har av den orsaken 

resulterat i felmontering. Eftersom broar i Sverige har generellt bra rykte räcker det med några 

få misstag för att en byggmetod ska uteslutas.  

 

Den nuvarande uppfattningen om prefab är positiv och många av de intervjuade såg fram emot 

fortsatt utveckling. De flesta ser inte någon direkt nackdel förutom att estetiken blir sämre, BC 

tycker bland annat att broarna skulle bli lite tråkigare. Enligt K så kan inte konstruktionen vara 

för avancerad för att konceptet skulle bli lönsamt för bro över järnväg. En annan nackdel som 

BPU förklarar är att det ibland blir  höga vikter på elementen vilket gör att det blir tunga och 

komplicerade lyft. Enligt HL kan en nackdel vara att höjden på bron ändras med prefab jämfört 

med en jämn platta då det finns en fri höjd att förhålla sig till i kraven, det kan leda till att bron 

måste förlängas för att inte överstiga maximal lutning på farbanan. 

 

En fördel som alla respondenter säger är att arbetsmiljön blir bättre med prefab. De flesta tror 

också att det blir bättre planerings- och tidsmässigt eftersom att produktionen inte blir lika styrd 

av tågstopp. Ingen tror att en prefabbro skulle bli dyrare att bygga än en platsbyggd, men är 

tveksamma om det blir billigare. HL tycker att en fördel med prefab är att det blir ett snabbt 

montage. 

 

När det kommer till tillverkning av platsbyggda broar så skiljer sig åsikterna åt mellan 

respondenterna från Trafikverket och Skanska. BPU och DPL tycker att arbetsmiljön för 

platsbyggt är en nackdel medan K och BC inte nämner det som en nackdel, utan påpekar enbart 

att formkostnader och tidsåtgång för formbyggnad är en nackdel. En annan fördel med 

platsbyggt är enligt K att konstruktionen kan utformas fritt och att den kan optimeras mer än 

vid prefab. HL nämner inget av det ovanstående utan menar på att ytorna blir flammigare och 

fulare med platsbyggt till skillnad mot prefab, vilket är en nackdel. Ytterligare en nackdel enligt 

HL är att höga hållfastheter inte kan utnyttjas med platsbyggt. 

 

Den största anledningen till att prefabricerade betongbroar inte fått något genomslag i Sverige 

beror enligt de intervjuade mestadels på Trafikverket:s konservativa och gammalmodiga 

synsätt på prefab. Men enligt BC så är inställningen på väg att ändras men det tar tid och energi 

att få Trafikverket att ändra sig. Bara att få Trafikverket att ta emot relationshandlingar i BIM 

istället för på papper/ CAD-ritningar är ett exempel och tar energi, tid och pengar enligt både 



   

 17 (42))) 

BC och BPU. I andra länder byggs broar med fristående landfästen istället för med ändskärmar 

enligt HL. Det gör att broarna blir längre och då också dyrare, för enligt HL kostar en betongbro 

ca 25 000-30 000 kr/m2 vilket är en anledning till att det inte tillverkas så många prefabricerade 

broar. 

 

En av anledningarna är också enligt K att Trafikverket:s förslagskisser till entreprenörerna 

bygger på ett platsbyggt alternativ då utformningen och de krav som ställs inte lämpar sig för 

en prefabkonstruktion. Det kan t.ex. vara att bron har vissa geometrier och detaljer som gör att 

prefab inte är möjligt praktiskt. En enkel lösning på det är enligt AL att dra broarna rakt över 

järnvägen vilket skulle underlätta och vara något som skulle kunna vara en början för att få till 

en upprepning av byggandet av broar. Att det skulle vara en enkel lösning anser inte HL då det 

är många faktorer som spelar roll när en väg dras. Den avgörande faktorn är enligt HL 

hastigheten på trafiken. Vid låga hastigheter kan vägen projekteras med skarpare kurvor så bron 

går rakt över, men vid högre hastigheter måste hänsyn till t.ex. siktkurvor tas. 

 

Att klimatet skulle vara en anledning till att prefab väljs bort tror DPL är en skröna. DPL tror 

att en anledning till att prefabricerade broar inte slagit igenom är att entreprenörerna vill behålla 

sitt jobb och inte lägga ut det på någon annan. Att de som projekterar broarna inte heller är vana 

med att tänka prefab när de konstruerar till skillnad från entreprenörerna är också en anledning 

till att prefab väljs bort enligt DPL. DPL och K anser också att marknaden för prefabbroar i 

Sverige inte är så stor, dels för att det inte byggs så många broar där prefab lämpar sig och dels 

för att det inte finns så många prefabtillverkare. DPL tror även att prefab inte blir så mycket 

billigare vilket gör att satsningar på prefabkonceptet uteblir och att det största hindret finns på 

Trafikverket i Borlänge för att få till en ändrad syn på prefab. 

 

Trafikverket har med jämna mellanrum försökt att få till en standardisering och serietillverkning 

av broar enligt HL. Men HL tror, precis som en del andra respondenter, att branschen är lite för 

konservativ och att marknaden är för liten i Sverige för att prefablösningar ska börja appliceras 

och därför har alla försök från Trafikverket runnit ut i sanden. 

 

Det största problemet för projekteringen av nya broar över järnväg är att stopptider ska planeras 

så långt i förväg enligt DPL, som är den som ansöker om stoppen hos planerarna på 

Trafikverket. 2,5 år innan byggnation ska stoppet planeras och då vet de som planerar och 

projekterar inte ens vilken entreprenör som ska utföra arbetet. DPL säger också att det är svårt 

att planera in stopptiderna men om det skulle uppkomma något akut så finns det något som 

heter felavhjälpning som kan användas i nödfall, men det får de inte räkna med när de planerar. 

 

“Det är nästan på minuten man måste argumentera varför man ska ha en viss tid och det är 

väldigt svårt när det inte ens finns en ritning.” Citat DPL 

 

Enligt BPU och HL så finns det även problem med att klara måtten på en bro vid projekteringen 

så att tillräcklig fri höjd erhålls utan att få en för hög konstruktion så att det blir problem med 

väganslutningarna. BPU menar också att projektörerna kan få problem med entreprenören om 

de har lovat en viss armeringsmängd för en bro i förfrågningsunderlaget som de sedan inte kan 

hålla sig inom när de börjar räkna på konstruktionen. Då kanske inte entreprenören har råd att 

utföra arbetet då deras kalkyl var baserad på förfrågningsunderlaget. 

 

K anser att för konstruktörernas del så är det bara elarbeten som kan orsaka större problem 

under projekteringen t.ex. hur jordningen ska dras o.s.v. Men att det annars är mer 

utförandeproblem vid arbete nära järnvägen som stör projekteringen och produktionen. 
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Vid vanliga traditionella broar är det inga problem med projekteringen och produktionen menar 

BC, det sköter entreprenören själv med vissa riktlinjer från Trafikverket. Det är en fördel med 

totalentreprenad, att entreprenören kan styra utformningen och utförandet så att en del formar 

kan återanvändas så att en liten upprepning i alla fall är möjlig men så är inte alltid fallet. 

4.2. Enkätundersökning 

Vid olika tillfällen har även en enkätundersökning gjorts för att få ett mer subjektivt resultat om 

åsikter kring prefab på plats. Enkäten har genomförts av 13 personer och består av tre delar, där 

första delen är att rangordna vilken fördel som är störst för byggmetoden prefab på plats och 

den andra delen för platsbyggt. I figur 13 och 15 visas åsikternas medelplacering i vad som är 

den största fördelen med prefabricerat respektive platsbyggt (där låg siffra är bra). I figur 14 

och 16 visas i procent vad respondenterna tyckte var den främsta fördelen för respektive metod. 

Den tredje och sista delen ska respondenten välja vilken metod, prefab på plats eller platsbyggt 

som är bäst ur olika hänseenden. I figur 12 visas vad respondenterna tycker är bästa byggmetod 

ur dessa hänseenden. Enkätens utformning återfinns i bilaga 2.  

 

 
 
Figur 12: Bästa metod ur olika hänseenden  
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Förkortningar: 

A: Säkrare arbetsmiljö 

B: Mindre beroende av stopptider vid produktion och planering 

C: Kortare byggtid 

D: Användandet av ställningar minskar 

E: Färre markarbeten för volymställning 

F: Bra förutsättningar för gjutning  

 

 
 
Figur 13: Medelplacering för prefab på plats 
 

 
 
Figur 14: Antal förstaplaceringar i procent för prefab på plats  
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Förkortningar: 

A: Flexiblare lösningar på plats 

B: Utseendet kan varieras mer 

C: Mindre yta för etablering krävs 

D: Mindre kran krävs 

E: Större kunskap och erfarenhet än vid prefab 

 

 
 
Figur 15: Medelplacering för platsbyggt 
 

 
 
Figur 16: Antal förstaplaceringar i procent för platsbyggt  
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5. Fallstudie 

5.1. Projektet Stenkumla-Dunsjö 

Projektet Stenkumla-Dunsjö är en deletapp i det stora projektet Hallsberg-Degerön där 

utbyggnad av godsstråket för järnvägen i Bergsslagen ska göras. I projektet ska en utbyggnad 

från enkelspår till dubbelspår utföras. Sträckan mellan Stenkumla och Dunsjö visas i figur 17 

och går igenom samhällena Rönneshytta och Lerbäck samt mindre bebyggelse vid Joxtorp och 

Dunsjö. I övrigt domineras sträckan av skog. [26] 

 

 
 
Figur 17: Översiktskarta, Stenkumla - Dunsjö [27] 
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Det övergripande målet med utbyggnaden av sträckan är att öka möjligheten till miljövänliga 

transporter med ökad kapacitet samt att öka säkerheten på sträckan. Att öka säkerheten görs 

genom att anlägga planskilda korsningar. Det är kapacitetsbrist på den enkelspåriga banan och 

det finns prognoser som visar att ytterligare trafik kommer att belasta sträckan och därmed är 

en kapacitetsökning nödvändig. [26] 

 

Projektmålen för sträckan Stenkumla-Dunsjö är samma som för hela sträckan Hallsberg-

Degerön, dvs. [26] 

 

 Fler godstågslägen under de attraktiva timmarna på dygnet 

 En utökning av regionaltågstrafiken till ett tåg i timmen 

 God punktlighet för samtliga typer av tåg 

 Kortare transport och restider 

 Ökad säkerhet genom planskilda korsningar 

 

Byggtiden för projektet Stenkumla-Dunsjö är beräknat att pågå tre år med start 2015. 

Kostnaden, inklusive ombyggnation av vägar, beräknas vara 800 miljoner kr för Trafikverket. 

[26] 

 

De tre broar som idag finns på sträckan Stenkumla-Dunsjö ska rivas och sju nya ska upprättas. 

Av de sju så är tre trafikerade av järnvägstrafik, tre av vägtrafik samt en bro av gång- och 

cykeltrafik. De överfarter som är i samma plan som järnvägen ska tas bort och ersättas med 

antingen bro eller med omledning av väg. [Bilaga 4] 

5.2. Bro 3 

5.2.1. Krav 

Bro 3 i projektet Stenkumla- Dunsjö ska vara utformad och utförd så att kraven i TrafikverketK 

Bro 11 (Trafikverket:s tekniska kravdokument för broar) och TK Geo 11 (Trafikverket:s krav 

och råd för geokonstruktioner) uppfylls och ska ansluta till norra Rönneshyttevägen. Bron ska 

även vara utformad så att tillsyn, drift och underhåll kan utföras effektivt. Lastprofilen för 

undergående tåg är lastprofil C, se Bilaga 4, lastprofilen är det utrymme i sid- och höjdled som 

tåget ska rymmas inom. I lastprofil C är största bredd 3600 mm och höjd 4830 mm och det är 

en utökad lastprofil som ska införas på alla nya linjer. [28] 

 

Brons konstruktionsdel ska utföras med ett enhetligt täckande betongskikt enligt TrafikverketK 

Bro 11. Synliga betongytor och ytor under 0,2 m under markytan ska utföras med brädform. 

Brobaneplattans undersida mellan huvudbalkar behöver inte utföras med brädform. 

Formsättning med liggande brädor måste ske på kantbalkar och valvsidor. Synlig yta på 

kantbalkar och vingmurar måste formas med brädor som tidigare använts som formmaterial. 

Insida kantbalk kan formsättas med valfri form som sedan kläs med formsättningsduk. 

Horisontella gjutfogar får inte finnas på några synliga ytor på vingmurar, sidoskärmar och 

ramben, se Bilaga 4. 

 

Enligt OTB ska dimensioner på bron vara:  

 

 Fri brobredd minst 6,0 m. 

 Fritt avstånd på minst 5,5 m mellan stöd och spårmitt. 

 Fri höjd över spår minst 6,5 m. 

 Teknisk livslängd 120 år. 
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5.2.2. Information 

Bro 3 är en plattbro som är belägen norr om Rönneshytta, se figur 18. 
 

 
 
Figur 18: Läge Bro 3 [29] 

 

Dimensioner på Bro 3 

 

Broarea: 290 m2 

Längd brobana: 49,6 m 

Bredd brobana: 6,65 m 

Fri brobredd: 6,0 m 

 

4 st bottenplattor finns i grundläggningen för de fyra stöden, se figur 19. Stöd 2 och 3 är fast 

inspända i överbyggnaden medan på stöd 1 och 4 ligger överbyggnaden fritt upplagt på ett 

ensidigt gummilager. Spännvidden mellan insidan på stöd 1 och 2 är 13650 mm, mellan 2 och 

3 är spännvidden 17250 mm och mellan 3 och 4 är spännvidden 13650 mm. [22, 30] 
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Figur 19: Färdig bro i Tekla modell [30] 

 

I respektive ände på bron finns 2 st trapetsformade vingmurar som syns i figur 20 med en volym 

på 2,2 m3. I ändarna finns också ändskärmar som är 6000 mm långa, 2600 mm höga och 500 

mm tjocka. Brobanan är trapetsformad med rektangulära kantbalkar på var sida samt en 

tvärfallslutning i överkant [30] 

 

 
 
Figur 20: Färdig betongkonstruktion av Bro 3 [foto: Eriksson A] 
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Figur 21: Tvärsnitt i brobana Bro 3 [30] 

 

I underkant på kantbalken, sitter en droppnäsa som förhindrar att vatten ska rinna utefter 

betongen, se figur 21. Kantbalkens ovansida har en lätt lutning så att vatten kan rinna ner till 

det dräneringssystem som finns till brobanan. [30] 

 

Beläggningen på brobanan består av en tätskiktsmatta på betongen, sedan ett skyddslager som 

isolerar och skyddar överbyggnaden från terrassmaterialet. Ovanpå skyddslagret läggs ett 

bindlager som är ett bitumenbundet lager för att minska sprick-och spårbildning och hjälper till 

att ge ett jämnare underlag för nästa lager som är ett slitlager. Slitlagret består av asfaltsmassa. 

[31] 

5.2.3. Produktion och utförande 

Markarbeten för grundläggningen bestod av schaktning av befintligt material ner till rätt höjd. 

Under respektive bottenplatta lades ett förstärkningslager och ett bärlager. Under 

bottenplattorna vid stöd 1 och 4 användes mer bärlager än vid stöd 2 och 3 eftersom dessa 

bottenplattor är högre belägna än de vid stöd 2 och 3. Schaktningen samt markarbeten till 

bottenplattorna för stöd 3 och 4 gjordes först eftersom de är belägna på samma sida av spåren, 

se Bilaga 5 och 6. [30] 
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Formen till bottenplattorna är träform med formplyfa och reglar och till stöden är det brädform 

med formvirke 22×95 mot betongen för att få den brädyta som ska vara på alla synliga delar 

enligt OTB:n. Formning, armering och gjutning av bottenplatta 2 gjordes först under tågstoppet 

då den är närmast belägen spåren och för att kunna komma in och motfylla där under tågstoppet. 

Samma sak gällde för bottenplatta 3 som gjordes efter. Även under tågstoppet upprättades en 

portal över spåren bestående av stämp, stålbalkar, torn, trall och räcke, se Bilaga 6. [22]  

 

När arbete med bottenplattorna närmast spåren var klara och när portalen var upprättad 

påbörjades formning, armering och gjutning (FAG) för de andra bottenplattorna dvs. 1 och 4. 

Eftersom portalen var uppe som skydd mot trafiken kunde arbeten med stöden göras i en 

skyddad arbetsmiljö. När stöden var formade, armerade och gjutna så gjordes markavjämning 

mellan dem, däremot inte mellan stöd 2 och 3 där spåren går. Markavjämningen gjordes för att 

volymställningen till överbyggnaden skulle stå stabilt, se Bilaga 6. 

 

Volymställningen bestod av valvstämp, bockryggar, och indäckning av trall. 

Volymställningens funktion är att hålla upp formen till överbyggnaden. När volymställningen 

var upprättad så påbörjades formning av överbyggnaden med formknektar som var 

förtillverkade från fabrik. Resterande del av formen var uppbyggd av samma typ av 

formmaterial som till stöden. När formen var på plats armerades och gjöts överbyggnaden. 

Gjutningen gjordes under en dag och vingmurar och ändskärmar gjöts samtidigt. Efter gjutning 

påbörjades rivning av formen, volymställning och portalen som utfördes under ett tågstopp. 

Därefter kunde räckesmontage, brofyllnad, isolering och beläggning utföras, se Bilaga 6. [22] 

5.2.4. APD-plan 

I arbetsplatsdispositionsplanen (APD-planen) figur 22 samt Bilaga 5, visas bl.a. 

armeringsområden, upplagsområden, bodar, samlingsplats, förstahjälpenutrustning, kranens 

placering och räckvidd samt parkering. Upplagen är grönmarkerade och tillfartsvägar är blå 

med svarta sträck. Kranen är placerad relativt nära brons mittpunkt för att kunna nå till hela 

bron.  
 

 
 
Figur 22: Befintlig APD-plan, Bilaga 5 
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5.2.5. Tidsplan 

Arbetet med bro 3 skedde under en period om ca 1 år, med början i slutet på maj 2015. Först 

schaktades det för bottenplatta 1,3 och 4, samtidigt utfördes platsetableringen. Forming, 

armering och gjutning gjordes på bottenplatta 3 innan schaktning gjordes för bottenplatta 2. 

Schaktningen av bottenplatta 2 utfördes under ett fem veckors tågstopp i juni-juli, då 

upprättades även portalen över järnvägen. Markarbete, tillverkning av väggar, montage m.m. 

för portalen tog 7 arbetsdagar att tillverka och montera.  

 

Resterande bottenplattor formades, armerades och gjöts samt motfylldes sedan med jordmassor. 

Arbetet med bottenplattor avslutades i augusti. Arbetet fortsattes sedan med stöden som var 

klara i slutet av oktober och efter det påbörjades arbete med överbyggnaden.  

 

Volymställningen för överbyggnaden påbörjades i november och tog 8 dagar att uppföra. 

Formning, armering tog 25 dagar vardera och gjutningen pågick en dag och var klar i slutet på 

februari. Rivning av form och volymställning samt portal skedde under mars månad 2016. 

Resterande aktiviteter så som räckesmontage, beläggningsarbete och uppfyllnad av jordmassor 

blev klart i slutet på april. 

 

För att kunna utforma en mer jämförbar tidsåtgång har överbyggnaden på Bro 3 räknats ut med 

hjälp av enhetstider och materialåtgång. Resterande tider är tagna ur tidsplan och kalkyl där 

avbrott som fanns i byggandet och semestertider är borttagna. Tiderna för FAG på 

överbyggnaden är beräknade för 4 st yrkesarbetare á 8 h/dag. Tiden för gjutningen är ca 219 h 

för en yrkesarbetare, om en gjutning utförs med 9 man krävs 24 h, vilket resulterar i att tiden 

för gjutningen i tidsplanen blir 1 dag. Tiden för upprättandet av portalen är också beräknad för 

4 st yrkesarbetare. 

 

Tid montering portal:  7 dagar 

Tid bottenplattor: 27 dagar 

Tid stöd och markavjämning: 13 dagar 

Tid montering volymställning: 6 dagar 

Tid formning överbyggnad: 21 dagar 

Tid armering överbyggnad: 29 dagar 

Tid gjutning överbyggnad: 1 dag 

Tid brofyll, räckesmontage, beläggning m.m.: 8 dagar 

Väntetid för rivning av form: 2 dagar 

Tid rivning form överbyggnad: 7 dagar 

Tid rivning portal: 3 dagar 

Tid rivning volymställning: 4 dagar 

Total tid överbyggnad: 88 dagar 

Total tid för Bro 3: 128 dagar 

5.2.6. Kalkyl 

Kalkylerad produktionskostnad för Bro 3 är 5,2 miljoner kr där överbyggnaden står för den 

största delen, lite över 50 % av totalkostnaden. Där ingår då portal, volymställning, 

beläggningsarbeten, beläggningsmaterial, armering, formning, betong, räcken m.m. De övriga 

posterna i kalkylen kan sammanfattas i följande grupper: [22] 

 Markarbeten 

 FAG bottenplattor 

 FAG stöd 

 Platsetablering 
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5.3. Prefab på plats 

5.3.1. Beskrivning av idén och utformning 

Tanken med prefab på plats för Bro 3 är att bron utförs som en balkbro där balkarna samt 

plattbärlagen gjuts vid sidan av bron. Hela underbyggnaden byggs enligt metoden som 

användes på Bro 3. Balkarna lyfts sedan på plats med en kran under ett tågstopp. Mellan 

balkarna läggs de prefabricerade plattbärlagen som fungerar som kvarsittande form så att en 

portal byggs över spåren. På balkarna och plattorna gjuts sedan en farbana med kantbalkar som 

tillsammans bildar huvudbärverket. Vingmurar och ändskärmar gjuts på plats i samband med 

resterande överbyggnad. 

 

Antal balkar som läggs mellan stöden är 3 st per fack, varav 3 st 18 m långa (fack 2) och 6 st 

14,4 m långa (fack 1 och 3), se figur 19. 

 

Förslag på genomförande är att gjuta balkarna i 3 etapper och då återanvända formsidorna från 

de mindre balkarna (14.4 m). Gjutningen av plattbärlagen görs även de i 3 etapper, samma 

etapper som vid balkgjutningarna. Då gjuts 8-9 st plattor åt gången på ett formbord som 

upprättas på en avjämnad yta i anslutning till balkarna, se förslag på APD-plan i bilaga 9. 

Formbordet är extra tilltaget så att 8-9 st plattor ska få plats utan problem, på så sätt återanvänds 

underkanten på formen till samtliga plattbärlag. 

5.3.2. Balkarnas utformning 

Balkarna och plattbärlagens dimensioner har räknats ut genom att utgå från balkbron i 

Katrineholm som har liknande spännvidd. Balkarna har sedan skalats ner till rätt längd, volym, 

vikt och armeringsmängd, detta gör att balkarna har obefogat stora dimensioner men påvisar en 

ungefärlig dimension som är tillräckligt noggrann för att göra en rimlig kalkyl. För fullständiga 

beräkningar se bilaga 10. 

 

Beräknad dimension för balkarna i fack 2 

 

Längd: 18000 mm 

Bredd: 610 mm 

Höjd: 995 mm 

Volym: 10,925 m3 

Vikt: 27,870 ton 

Vikt armering: 2,676 ton 

Brädform: 52,71 m2 

 

Beräknad dimension för balkar i fack 1 och 3  

 

Längd: 14400 mm 

Bredd: 485 mm 

Höjd: 795 mm 

Volym: 5,552 m3 

Vikt: 14,163 ton 

Vikt armering: 1,370 ton 

Brädform: 33,70 m2 
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5.3.3. Plattbärlagens utformning 

Plattornas utformning grundar sig från bron i Katrineholm där plattbärlagen läggs ovanpå 

balkarna. Katrineholmsbron går ej ortogonalt över spåren och därmed kunde inte alla 

plattbärlag utformas identiska. Plattbärlagen till Bro 3 utformas lika och rektangulära så en 

serietillverkning och upprepning är möjlig.  

 

Tjockleken på plattorna antas vara lika som vid bron i Katrineholm, dvs. 150 mm. Geometrin 

på plattorna beräknas bli 3345x3500 mm och då är tanken att kantbalken gjuts och armeras 

samtidigt som körbaneplattan. Antalet plattor som behöver gjutas beräknas bli totalt 26 st, 8 st 

i fack 1 och 3 samt 10 st i fack 2. Mängden armering i plattorna har beräknats med utgångspunkt 

från en liknande platta från bron i Katrineholm, platta P5 i Bilaga 3. 

 

Beräknad dimension på plattorna: 

 

Bredd: 3345 mm 

Höjd: 150 mm 

Längd: 3500 mm 

Area: 11,71 m2 

Volym för en platta: 1,756 m3 

Volym totalt för plattor: 45,656 m3 

Vikt: 4,480 ton 

Vikt armering: 0,185 ton/platta 

Totalvikt armering: 4,810 ton 

Antal plattor: 26 st 

Formbord med plats för 9 st plattor: 132 m2 

Formsidor: 2,06 m2/platta 

Formsidor totalt: 53,56 m2 

5.3.4. Pågjutning  

Formningen av utsidan av kantbalkarna görs med det skyddsräcke som sätts i plattbärlagen, 

liknande det skyddsstaket som användes för bron i Katrineholm. Räcket är stående UPE 80-

balkar och formreglar som kläs med liggande brädor. Formen för insidan av kantbalken är 100 

mm över färdig höjd på farbaneplattan samt att en överliggande form läggs i rätt höjd en bit 

över kantbalken för att underlätta vid gjutningen. Den L-formade formen beräknas få höjden 

250 mm. Skyddsräcket sträcker sig lika långt som kantbalkarna vilket gör att längden på 

skyddsräcket blir 93,6 m. 

 

Armering läggs över plattbärlagsskarvarna samt ovanpå de stegar som kommer upp från 

plattbärlagen. Kantbalkarna armeras med byglar och rakjärn ovanpå plattbärlagen. Tjockleken 

på pågjutningen av farbaneplattan är 150 mm. 

 

Ingen hänsyn är tagen till vingmurarna och ändskärmarna i fallstudien. Både i kalkyl och 

tidsplan så förutsätts utformning, kostnad och tid vara samma som vid den verkliga 

produktionen av Bro 3 i fallstudien. 

 

Höjd kantbalk: 632 mm 

Bredd kantbalk: 420 mm 

Tjocklek ovanför plattbärlag: 150 mm 

Area farbana: 280,80 m2 

Tvärsnittsarea för pågjutning ink. kantbalk: 1,43 m2 
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Volym betong pågjutning: 66,970 m3 

Vikt armering: 13,185 ton 

Form utsida/skyddstaket: 93,6 m 

Form insida kantbalk: 24,00 m2 

5.3.5. Anläggningens storlek och utformning 

Tanken är att anläggningen ska vara så enkel som möjligt men ändå så pass bra att det blir bra 

resultat och underlättar för yrkesarbetarna samt skapa en bra arbetsmiljö. Då balkarna är stora 

och plattorna många till antalet så krävs ganska stora ytor att arbeta och förvara balkarna och 

plattorna på. En avjämnad grusyta upprättas mellan bron och manskapsbodarna (se tänkbar 

APD-plan, figur 23), där finns utrymme för att bygga ett formbord till plattorna och forma alla 

balkar. Det är också i anslutning till verktygsbodar och såg. 

5.3.6. Mobilkran 

En mobilkran ställs upp i anslutning till bron för att lyfta på balkar och plattor, se APD-plan 

figur 23. Mobilkranen är en Tandano 220 ton och behöver vara uppställd den tid som erfordras 

för att alla prefabelement ska kunna lyftas på plats. En fördel skulle vara om lyften inte 

överstiger ett 24 h tågstopp för att planering och utförandet ska gå smidigt. 

5.3.7. APD-plan 

Ett förslag på APD-planen visas i figur 23, i APD-planen visas mobilkran som endast är 

etablerad en kortare tid när balkar och plattbärlag ska lyftas på plats, se Bilaga 9. 

 

 
Figur 23: Förslag på APD-plan 
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5.3.8. Tidsplan 

Tiden som räknas ut är enbart för överbyggnaden, dock ej inräknat vingmurar och ändskärmar 

eftersom dessa exkluderats i beräkningarna och antas vara samma som i Bro 3. Brofyll, 

räckesmontage, beläggning m.m. uppskattas följa den befintliga tidsplanen för Bro 3. 

Enhetstiderna är tagna eller beräknade från kalkylen för bron i Katrineholm samt Bro 3. 

Återanvändning av formar och inkörningstal är ej medräknat i tidsplanen. Den beräknade 

tidsplanen för prefab på plats återfinns i Bilaga 8.  

 

De markarbeten som krävs i fack 1 och 3 för stämpen till volymställningen vid platsgjuten 

konstruktion försvinner inte från kalkyl och tidsplan för prefab på plats. Markarbeten hamnar 

istället på justering och markavjämning där prefabanläggningen upprättas samt vid ändskärmar 

och vingmurar. 

 

Tid för en balk, fack 2: 104 h 

Tid för alla 3 balkar, fack 2: 311 h 

Tid för en balk, fack 1 och 3: 58 h 

Tid för alla 6 balkar, fack 1och 3: 346 h 

Tid för ett plattbärlag: 9 h 

Tid samtliga plattbärlag: 244 h 

Tid montage av prefabelement: 55 h (monteras under 1 dag) 

Tid pågjutning (farbaneplatta och kantbalkar): 564 h 

Total tid pågjutning (inklusive vingmurar och ändskärmar): 814 h 

Tid rivning av form för vingmurar och ändskärmar: 60 h 

 

Prefabelementen görs i tre etapper där balkarna och plattbärlagen fördelas och utförs av ett 

arbetslag på fyra yrkesarbetare. I första etappen tillverkas balkarna för fack 2 samt 8 st 

plattbärlag och beräknas genomföras på ca 12 dagar. Vid etapp 2 och 3 tillverkas 3 st av de 

mindre balkarna för fack 1 eller 3 samt 9 st plattbärlag under respektive etapp. Beräknad tid för 

båda etapperna är ca 19 dagar. Den totala tiden som krävs för prefabelementen är 32 dagar för 

fyra yrkesarbetare. 

 

Montaget av prefabelementen beräknas att göras under ett tågstopp på 24 h likt montaget av 

bron i Katrineholm. 

 

Efter montage av prefabelementen påbörjas arbetet med farbanan. FAG på farbaneplattan 

inklusive vingmurar och ändskärmar beräknas utföras under ca 24 dagar, där åtta man arbetar 

under gjutningen. Formrivning beräknas ske efter två dagar för att betongen ska brinna klart 

och därmed blir den totala tiden för formrivning fyra dagar. 

 

Tider som läggs ut i tidsplanen är samma som för Bro 3 förutom överbyggnaden 

 

Tid bottenplattor: 27 dagar 

Tid stöd: 11 dagar 

Tid för prefabetablering: 2 dagar 

Tid etapp 1: 12 dagar 

Tid etapp 2: 8 dagar 

Tid etapp 3: 8 dagar 

Tid för pålyft/montage: 1 dag 

Formning överbyggnad (ink vingmur/ändskärm): 13 dagar 

Armering överbyggnad (ink vingmur/ändskärm): 11 dagar 
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Tid gjutning (ink vingmur/ändskärm): 1 dag 

Väntetid för rivning av form: 2 dagar 

Rivning form: 2 dagar 

Brofyll, räckesmontage, beläggning m.m.: 8 dagar 

 

Total tid överbyggnad: 66 dagar 

Total tid för hela bron med prefab på plats: 105 dagar 

Total tid om prefabelement tillverkas samtidigt  

som bottenplattor och stöd: 76 dagar 

5.3.9. Kalkyl 

Kostnaden för platsetableringen anses bli samma som i den befintliga kalkylen för Bro 3 då 

inga ändringar görs där. För markarbetena blir det samma kostnad också, för även om justering 

och markavjämning för volymställningen försvinner så tillkommer liknande moment för 

etablering av arbetsytorna där plattbärlag och balkar ska tillverkas. Markarbeten där 

mobilkranen kommer att stå är i anslutning till de arbetsytorna också och beräknas inte heller 

göra någon skillnad för kostnaden för markarbeten. Övriga schakt- och fyllningsarbeten för 

bottenplattor och stöd står kvar från den befintliga kalkylen, se Bilaga 7. 

 

Det är i överbyggnaden som ändringar finns gentemot den befintliga kalkylen. Kostnader för 

respektive del i överbyggnaden, exklusive vingmurar och ändskärmar, har tagits fram med hjälp 

av kalkylen från bron i Katrineholm. Enhetspriser har beräknats från den kalkylen för varje 

arbetsmoment i respektive del i överbyggnaden. I enhetspriserna är yrkesarbetare, material, 

betongpump etc. medräknade. Återanvändning av formmaterial har tagits i beaktning i kalkylen 

men ej den minskade arbetstiden för formningen. Anledningen till att inte kostnaden för 

vingmurar och ändskärmar är ändrade är för att kostnaden för dem uppskattas vara likvärdig 

som i den befintliga kalkylen, se Bilaga 7. 

 

Beläggningen på den färdiga betongkonstruktionen, som räcken, jordning, skyddstak m.m., 

beräknas bli samma som på Bro 3. 

 

Kostnaden för mobilkran hos Albins maskiner är beräknad för en Tandano 220 ton. Tid och 

arbete som krävs för montage beräknas med utgångspunkt från Katrineholmsbron. Kostnaden 

för den fasta tornkranen som är medräknad i kalkylen för Bro 3 kvarstår, se Bilaga 7. 

 

Kostnad balkar fack 2: 299 212 kr 

Kostnad balkar fack 1 och 3: 318 589 kr 

Kostnad plattbärlag: 175 998 kr 

Kostnad farbaneplatta: 435 551 kr 

Kostnad mobilkran: 113 800 kr 

 

Totalkostnad överbyggnad (exklusive vingmurar och ändskärmar): 1 343 150 kr 

 

Den totala kostnaden för hela bron beräknas bli 5 miljoner kr. För en mer detaljerad kalkyl för 

fallstudien på Bro 3 med prefab på plats, se Bilaga 7. I bilagan finns kostnader och enhetspriser 

för respektive moment i överbyggnaden. 
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6. Resultat och analys 

6.1. Kostnad 

Prefab på plats minskar kostnaderna med 4,4 % i jämförelse med platsgjutet. Men om enbart 

överbyggnaden tas i beaktning eftersom det är det som är skillnaden så är prefab på plats 8,0 % 

billigare i jämförelse med platsgjutet. De enskilda kostnaderna för överbyggnaden kan studeras 

i tabell 2. Återanvändningen av formmaterialet till balkarna och plattbärlagen är enbart beräknat 

utifrån minskat användande av material, minskad arbetstid för yrkesarbetare är ej med i 

beaktning i det momentet. Om minskad arbetstid togs i beaktning skulle kostnaden för 

formarbetet minska. 

 

I kalkylen för Bro 3 från Skanska finns inga beräknade arbetstimmar med för portalbyggnation 

samt rivning av portal. I rapporten har arbetstiden för portalen enbart räknats med i tidsplanen 

och inte i kalkylen. Om arbetstidkostnaden funnits med i kalkylen hade utfallet av differensen 

mellan metoderna blivit större då portalkostnaden ökar. 

 
Tabell 2: Sammanställning kostnader överbyggnad 

 

Sammanställning kostnader Bro 3 Prefab på plats Differens 

Portalmaterial 58 972,00 kr -   kr  58 972,00 kr  

Volymställning totalt 196 761,00 kr 13 045 kr  183 716,00 kr  

Form totalt 449 614,00 kr 534 367,70 kr  - 84 753,70 kr  

Armering totalt 631 535,00 kr 537 920,80 kr  93 614,20 kr  

Gjutning betong totalt 430 237,00 kr 337 267,64 kr  92 969,36 kr  

Montage prefabelement -   kr 113 800,00 kr  - 113 800,00 kr  

Totalt 1 767 119,00 kr 1 536 401,14 kr  230 717,86 kr  

 

6.2. Tid 

En stor fördel med prefab på plats är att momentet med montering och demontering av portalen 

försvinner. Det gör att planeringen av tågstopp som måste planeras 2,5 år innan byggnationen 

blir enklare eftersom tågstoppen inte behöver vara lika långa. Vid platsbyggd konstruktion tar 

portalen och bottenplatta 2 ca 12 dagar att montera och behöver därför ett minst lika långt 

tågstopp som det tar att bygga. Med prefab på plats behövs inte något stopp för montering av 

portalen, däremot behövs det ett stopp för bottenplatta 2 som utförs under 7 dagar. Det behövs 

även inte något stopp för rivning av portalen, utan enbart ett kortare stopp på 1 dag för 

montering av prefabelementen. Detta gör att stoppen förkortas med 8 dagar med metoden prefab 

på plats jämfört med platsgjuten konstruktion.  

 

Men skulle bottenplattan flyttas längre ifrån spåren skulle inte något tågstopp behövas för 

bottenplatta 2. Därmed skulle endast tågstopp på 1 dag för markarbete nära spåren och 1 dag 

för montering av prefabelement behövas, alltså en förkortning med 10 dagar.  

 

Även tiden för montering och rivning av volymställning minskar med prefab på plats vilket 

också är en fördel. En annan fördel är att balkar och plattbärlag kan tillverkas parallellt med 

underbyggnaden vilket gör att den totala produktionstiden kan minskas med 52 dagar vilket är 

ca 40 %, det kräver dock mer resurser. Även resursutjämning blir enklare eftersom i väntan på 

tågstopp kan arbetare gå över från stöden och arbeta med prefabelementen vilket gör att 

effektiviteten ökar. Även om hela konstruktionen skulle byggas som platsgjuten dvs. först 
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underbyggnad och sedan överbyggnad (underbyggnad och prefabelementen byggs inte 

samtidigt), skulle prefab på plats göra att tiden även förkortas med 22 dagar som är en tidsvinst 

på ca 17 %. Tider för respektive del i överbyggnaden visas i tabell 3. 

 
Tabell 3: Sammanställning tider överbyggnad 

 

Sammanställning tider  

Bro 3 

(dagar) 

Prefab på plats 

(dagar) Differens (Dagar) 

Portalbyggnad/rivning 10 - 10 

Volymställning mont/rivn. 10 1 9 

Form totalt inkl rivning 30 25 5 

Armering totalt 29 27 2 

Gjutning betong totalt 1 4 -3 

Montage prefabelement - 1 -1 

Totalt 80 58 22 
 

6.3. Arbetsmiljö 

Arbetsmiljön blir bättre ur flera aspekter med prefab på plats, i första hand så minskar risken 

för fall eftersom tiden med arbete på höga höjder minskar. Men även tiden nära spåren minskar, 

vilket också gör att risken för påkörning av tåg reduceras. Arbetsrelaterad stress kan också 

minskas eftersom det är lättare att passa in tider för tågstopp som gör att arbetarna inte behöver 

stressa klart sina arbetsuppgifter innan tågstoppen är slut. Det blir mindre belastade 

arbetsuppgifter eftersom att arbete med överbyggnaden sker i en mer bekväm arbetsställning 

på marken istället för att arbetet ska ske på plats. 

6.4. Åsikter 

Åsikterna från enkätundersökningen pekar också på att fördelarna med prefab på plats är ur 

arbetsmiljösynpunkt en bättre metod än platsgjuten konstruktion. Åsikterna visar även att tiden 

bedöms vara bättre än platsgjutet vilket stämmer överens med resultatet av fallstudien som visar 

på att tiden minskas betydligt. Många tror också att prefab på plats är en bättre metod i ett 

ekonomiskt perspektiv, vilket rapportresultatet även visar på. 
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7. Slutsats 

Slutsatsen utifrån rapportens syfte visar att prefab på plats har många fördelar, främst ur tids- 

och arbetsmiljömässiga aspekter. Dessa tillsammans med de ekonomiska fördelarna gör att 

prefab på plats är en mer fördelaktig byggmetod än platsgjuten konstruktion. 

 

Med prefab på plats kan överbyggnaden utföras 8,0 % billigare och 25 % snabbare än vid 

traditionell platsgjuten konstruktion enligt resultatet i denna rapport. Det i sin tur gör att den 

totala kostnaden för bron minskar med 4,4 %. Det finns egentligen inte några konkreta 

nackdelar med prefab på plats jämfört med platsgjutet förutom att estetiken kan bli lidande.  

 

Anledningen till att prefab på plats inte utförs i sådan hög grad är enligt författarna av denna 

rapport Trafikverket:s konservativa inställning till prefab samt att Trafikverket ger ut underlag 

som inte lämpar sig för prefabricering. Trots att branschen enligt enkätundersökningen i 

rapporten visar på att prefab på plats är en bättre metod än den platsgjutna i flera viktiga 

hänseenden. 
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8. Diskussion 

8.1. Produktion 

Metoden med prefab på plats är inte enbart applicerbar över järnväg, metoden är även en bra 

lösning för överfarter över bilväg och vattendrag, där de stora fördelarna är att portalen och 

volymställningen undviks samt att arbetsmiljön blir bättre. Hur stor yta som finns för 

arbetsplatsen spelar även in. I städer där det är trångt kan ytor för prefabriceringen oftast inte 

upprättas och andra lösningar måste då tillämpas. 

 

Om möjligheten finns att lägga tillverkningen av prefabelementen samtidigt som 

underbyggnaden utförs så finns det även tid och pengar att spara vid gjutningarna. Det är möjligt 

att lägga gjutningarna så att stöden och respektive etapp för elementen gjuts samtidigt, då sparas 

tid i form av gjutdagar samt pengar i form av att betong och betongbilar inte behöver bokas 

flera gånger. 

 

Allmänna kostnader och etableringskostnader skulle också minska om metoden prefab på plats 

skulle tillämpas. De allmänna kostnaderna för löner till tjänstemän m.m. är fasta kostnader som 

inte finns med i produktionskalkylen. Förkortas byggtiden minskar de allmänna kostnaderna 

för entreprenören samtidigt som tjänstemän kan sysselsättas i andra projekt. Det medför också 

att totalpriset för bron redan i anbudskeedet från entreprenören blir lägre och det borde rimligtvis 

attrahera Trafikverket. Detta är definitivt något som ska tas i beaktning av entreprenören när 

bron projekteras. 

 

Stöden till överbyggnaden måste utformas på ett annorlunda sätt med prefab på plats jämfört 

med de befintliga stöden på bro 3. Dels för att upplagshöjderna blir olika eftersom att balkarna 

har olika höjder och dels att balkarna behöver ett större upplag att läggas på. Det medför att 

materialkostnaderna ökar och därmed även den totala kostnaden. Detta är något som 

konstruktörer får ta i beaktning om prefab på plats tillämpas. 

 

Under mötet med Erkki Törmenen, som var Arbetsledare på bron i Katrineholm som gjordes 

med prefab på plats, så blev det problem och svårigheter med armeringen ovanpå plattbärlagen 

och han ansåg att en bättre lösning är att lägga färdiga plattor med rätt höjd på betongen direkt. 

Det kan vara ett bra sätt för att minska arbetet uppe på bron och då också arbete nära spår. Men 

då uppkommer eventuellt problem med passform på kantbalkarna för att få körbaneplattan till 

en enhet. Det problemet går eventuellt att lösa med att forma och gjuta kantbalkarna ovanpå de 

färdiga plattorna. Dock blir det synliga horisontella gjutskarvar som inte är estetiskt tilltalande. 

 

En fundering angående Bro 3 och många andra broar över järn- och bilvägar är varför det inte 

enbart är 2 st landfästen/stöd, som vid bron i Katrineholm, istället för 4 st? Det blir eventuellt 

längre spann i facket mellan landfästena men den totala längden på bron blir rimligtvis kortare 

då. Enligt handläggare Peter Härling på Trafikverket så kostar 1 m2 betongbro 25 000 -30 000 

kr och med det i hänseende är frågan relevant att ställa, eftersom det nästan alltid är med 

skattemedel som broar upprättas. Om ett framtida standardiseringskoncept blir aktuellt är detta 

något som definitivt borde finnas med i beaktning. 

8.2. Projektering 

Planering av tågstoppen är en komplicerad process och projektledarna får kämpa för att få de 

stopp de vill ha. Med prefab på plats vid Bro 3 behöver inte tågstoppet vara lika långt som vid 

platsgjuten konstruktion. Men eftersom stoppen planeras så långt i förväg och ibland på 

handlingar som inte finns så är entreprenören inte upphandlad. Trafikverket vill i så stor 
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utsträckning som möjligt lägga ut en totalentreprenad på sina projekt så entreprenören får välja 

metod efter kraven. Om prefab på plats skulle vara en del av ett standardkoncept skulle mer 

exakta tider för tågstopp kunna tas fram innan stoppen planeras. 

 

Hur linjeföringen ser ut över järnvägen påverkar projekteringen eftersom bron behöver ha större 

spännvidd om bron går snett över järnvägen. Om vägprojektörerna kunde utföra sin linjeföring 

så att bron går ortogonalt över järnvägen skulle spännvidden bli kortare och en mer 

standardiserad bro skulle kunna tas fram. Detta skulle även gynna metoden prefab på plats vid 

produktion av balkbroar, då det är svårare att utforma och konstruera balkar med för långa 

spännvidder och komplicerade geometrier. 

 

Enligt Per Lord, Byggplatsuppföljare på Trafikverket, så finns det problem vid projekteringen 

av nya betongbroar när projektören lovar entreprenören en viss armeringsmängd i 

förfrågningsunderlaget som entreprenören kan kalkylera med. Om det sedan blir mer armering 

än förväntat när bron konstrueras minskas lönsamheten för entreprenören. Med 

standardkoncept för broar förenklas arbetet med förfrågningsunderlaget och det blir mer exakt 

vilket borde gynna samtliga aktörer. Anbudsförfarandet tar även kortare tid och det förkortar 

rimligtvis projekteringstiden.  

8.3. Arbetsmiljö 

Arbetsmiljön är en viktig aspekt, inte enbart för att förhindra skador på personalen utan även 

för att det gynnar och skapar bra arbetsstämning, byggtiden förkortas och projekten blir mer 

lönsamma i längden. Bra arbetsmiljö förebygger att personalen inte skadar sig och resterande 

personal behöver därför inte kompensera och utföra mer arbete än vad som är planerat för att 

projektet ska bli klart i tid. Men det viktigaste är att de allvarligaste skadorna eller dödsfallen 

försvinner, det kostar inte enbart samhället mycket pengar utan mycket lidande för anhöriga 

och kollegor. 

 

Metoden med prefab på plats gör att det blir mindre arbete som utförs på hög höjd och nära 

rälsen. Detta förebygger och många gånger eliminerar risken för allvarliga skador och dödsfall 

eftersom arbetet sker på marken avskilt från spåren. Den portal som byggs vid den platsgjutna 

metoden som skydd från rälsen och stöd till volymställningen försvinner med prefab på plats. 

Istället ingår skyddet direkt vid montaget av betongelementen och på så sätt minskas risken för 

personskador eftersom tiden med arbete nära spår minskas. 

 

Material som ska lyftas på plats för överbyggnaden behöver heller inte lyftas över eller nära 

spåren/ledningarna. Detta minskar även risken för onödiga kostnader ifall material skulle falla 

på spåren. Visserligen finns det risk för att prefabelementen tar i ledningar men det är inte 

närmelsevärt lika många lyft som behövs i jämförelse med om löst material skulle lyftas. 

 

En lösning för att få en säkrare arbetsmiljö på Bro 3 kan var att flytta isär mittenstöden i fack 2 

så att de kommer längre bort från rälsen. Då kommer också yrkesarbetarna längre ifrån spåret 

när bottenplattorna och stöden tillverkas. Dessa moment behöver då eventuellt inte göras under 

ett planerat tågstopp. Dock så blir balkarnas geometri större i det facket med eventuellt ökade 

kostnader som följd. 

8.4. Trafikverkets inställning till prefab 

Trafikverket:s negativa inställning till prefab tycks bli mer positiv, det visar intervjuunderlaget 

på. Men många anser fortfarande att det är Trafikverket som bromsar utvecklingen, framför allt 

genom att sätta krav som gör att prefabricerade konstruktioner inte är tillämpliga. För att få bukt 
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med detta behöver Trafikverket ändra sin syn på prefab och utforma kraven så att de lämpar sig 

för olika metoder. Samtidigt kan inte enbart Trafikverket lastas för att metoden ej appliceras då 

det rimligtvis borde ligga i entreprenörernas intressen att få till ett effektivare arbetssätt vid 

upprättandet av nya broar för att korta ner byggtiden och få ner kostnaderna. 

 

Trafikverket har flera gånger under många år försökt att få en serietillverkning av broar för att 

öka effektiviteten. Senast mellan 2011-2012 togs ett produktivitetsprogram för broar av 

seriekaraktär fram under ledning av Peter Harryson, samma person som gjort den 

doktorsavhandling om industriell brobyggnad som nämns i rapporten. 

Produktivitetsprogrammet innehåller fyra initiativ: [6] 

 

1. Införa affärs- och samverkansformer för seriell produktion och ökad effektivitet i 

utförandet 

2. Skapa funktionella förutsättningar för seriebroar 

3. Standardisera och påverka processer 

4. Upprätta gemensamt implementeringsteam för seriebroar och komplexa byggnadsverk 

 

Dessa initiativ räknas ge en engångseffekt i produktivitet på 14-18 % samt en långsiktig 

produktivitetsutveckling på 2-3 % per år. [6] 

 

Utfallet av programmet är för oss som skrivit denna rapport okänt men utifrån de intervjuer som 

gjorts nämns Trafikverket:s försök till detta bara i enstaka fall. Många av de intervjuade nämner 

att Trafikverket har en konservativ syn på prefab men programmet visar att en ändring på det 

är på väg att ske, dock så verkar det inte gå så speciellt snabbt. Det är inte heller omöjligt att 

den konservativa synen på prefab även existerar hos en del entreprenörer vilket försvårar en 

effektivisering av tillverkningen av broar. 

 

För det spelar ingen roll hur mycket enstaka aktörer eftersträvar att nå en serietillverkning och 

standardisering om inte hela branschen har en positiv inställning till det. Det gäller att samtliga 

inblandade aktörer arbetar gemensamt och strävar efter samma mål. 

8.5. Estetik 

Kravet på brädform i OTB:n för Bro 3 och som även finns på många andra broar kan diskuteras 

om det är nödvändigt. Om inte den brädformade ytan fyller någon funktion för konstruktionen 

eller gjutresultatet anser vi att det är en fördyrande formlösning som är onödig. Framförallt 

anser vi att en bro, t.ex. Bro 3, som ligger ute på landsbyggden inte borde ha så stora estetiska 

krav då en betongbro inte smälter in i omgivningen hur den än utformas. Gestaltningskraven 

från landskapsarkitekter borde ses över om de gör att kostnaderna för brobyggnationen blir 

högre än om andra estetiska lösningar som är billigare inte kan tillämpas. Eftersom det är 

skattemedel som broarna byggs med borde inte estetiken gå före arbetsmiljö och kostnad, 

särskilt inte på broar som ligger en bit bort från bebyggelse. 
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