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Krisberedskap – Tillfälliga broar en resurs inom Trafikverket
Trafikverket äger och förvaltar ett antal tillfälliga broar. Broarna är i första hand 
avsedda att användas vid krissituationer i samhället. De kan även användas vid 
ordinarie planerade projekt. Hälften av broresursen ska alltid vara tillgänglig för 
akuta händelser.

Föreliggande dokument är avsett att vara en hjälp vid planering och projektering 
av tillfälliga broar. Dokumentet ger en överblick över Trafikverkets tillfälliga broar 
(typer, spännvidder, trafiklaster etc). Det hänvisar även till översiktsritningar samt 
principskisser för landfästen. Dessutom beskrivs översiktligt några exempel på 
utförda objekt.

Projekteringshjälp för tillfälliga broar
Trafikverket äger reservbromateriel som är avsett att användas vid akuta händel-
ser i järnvägs- och väginfrastrukturen. Hälften av den tillgängliga bromaterielen 
kan ställas till förfogande vid normalt planlagda drift- eller underhållsprojekt och 
där utnyttjas som en tillfällig broförbindelse.

Trafikverket förrådshåller reservbromateriel på ett flertal platser i landet, vilket 
kan innebär ett transportavstånd på upp till 40 mil från en tänkt broplats. Fack-
verksbron i järnvägsutförande finns dock bara i Boden och Nässjö.

Samtliga reservbroar, utom Bailey bron (BB2 bron), klarar en vägtrafik motsvaran-
de BK 1 (12 tons axel och 18 tons boggi). Fackverksbron i järnvägsutförande klarar 
E4 / BV-3 (25 tons axel).

Samtliga brotyper kan byggas i flera spann.

För mera information, kontakta: 
Nationellt Underhåll, Byggnadsverk
Krisberedskap, Tillfälliga broar
Trafikverket, tel. vxl 0771-921 921

Borlänge september 2012

Bosse Eriksson
Nationellt Underhåll, Byggnadsverk
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Val av brotyp
Vid val av tillfällig bro måste hänsyn tas till aktuell trafikmängd, behovet av ett 
eller flera körfält, krav på spännvidd samt naturligtvis om bromaterielen finns 
tillgänglig. Observera att vid planerade objekt, när valet av brotyp gjorts, bör det 
finnas en framförhållning av minst tre månader till trafikpåsläpp.

Ingående moment för att få en tillfällig bro på plats är projektering, dimensione-
ringsberäkningar för grundläggning/landfästen, upprättandet av ritningar och 
kontrollplaner, tillfarter till den tillfälliga bron, myndighetsbeslut, iordnings- 
ställande av mellanlagring/arbetsområden, transporter m.m.

I tabellen nedan ges en kort information över den tillfälliga bromateriel som  
Trafikverket förfogar över. Dessutom ges en kort beskrivning av aktuella brotyper 
och maximala spännvidder vid ett utförande för trafiklast motsvarande BK 1.
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Mabey Quick Bridge Spännvidd 12 m med flera körfält. Snabbmonterad, 
enkel transport och enkel grundläggning. Se sidan 10.

Mabey Quick Bridge Överfartsbro med två körfält, 120 m lång med  
12 meters spann över t.ex. en arbetsplats. En fri 
arbetshöjd om ca 2 m är möjlig. Se sidan 10.

Mabey Compact 200 Spännvidd 48,9 m i ett körfält. Compact bron kan 
byggas med flytande mellanstöd med hjälp av  
pontoner. Se sidan 12.

Mabey Universal Spännvidd 81 m i ett körfält. Kan även byggas med 
två eller tre körfält, men då med kortare spännvidder 
eller lägre tillåten last. Se sid 14.

Balkbro Svetsad Större Spännvidd 34 m i ett körfält. Balkbron är en äldre, 
opraktisk konstruktion. Compact 200 är ett bättre 
alternativ. Se sidan 16.

Balkbro Svetsad Mindre Spännvidd 22 m i ett körfält. Även denna balkbro är i 
likhet med svetsad större en föråldrad konstruktion. 
Se sidan 17.

Fackverksbron väg Spännvidd 46,2 m med två körfält. Se sidan 18.

Fackverksbron Järnväg Spännvidd upp till ca 60 meter (utredning pågår).  
Se sidan 19.

Provisorisk bro - 1985 Spännvidd 20 m. En fritt upplagd två balksbro för 
enkelspårig järnvägstrafik. Balkarna kan paras ihop 
för flerspårstrafik. Se sidan 22.

Bailey Bridge, BB2 Bron är enbart tillåten för gång- och cykeltrafik! 
Spännvidd upp till 33 m. Se sidan 21.

OBS – Publikationen beskriver den materiel som Trafikverket äger. Andra  
utbyggnadsformer än de som anges i dokument är i viss mån möjliga med kom-
pletterande materiel från aktuell tillverkare. Aktuellt projekt ansvarar i detta fall 
för projektering, inköp, bärighetsutredning, godkännande etc innan bron tas i 
trafik.
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Vad kostar det?
Trafikverkets reservbromateriel ska kunna användas inom ramen för Trafikver-
kets egna verksamhet, till så låg kostnad som möjligt för aktuella projekt. Från 
och med hösten 2010 tillhandahålls därför Trafikverkets reservbromateriel utan 
hyreskostnad inom verket.

Observera att även om materielen kan lånas ”hyresfritt” kommer det aktuella pro-
jektet ändå att stå för den största delen av omkostnaderna vid genomförandet av 
ett tillfälligt broprojekt. De kostnader som kommer att finansieras av projektet är:

•	 Utlastning (personal och maskiner)

•	 Transport till monteringsplats

•	 Eventuell grundläggning (personal, maskiner och fyllnadsmaterial)

•	 Montering och demontering (personal som kan vara intern och/eller extern, 
maskiner och div. småkostnader för pallvirke m.m.)

•	 Kontroll under montaget, nyttjandetiden samt demontaget enligt aktuell  
bygginstruktion etc

•	 Eventuellt inköp av kompletterande materiel

•	 Transport tillbaka till förrådsplatsen

•	 Rengöring och förrådsställning (personal och maskiner)

Dessutom står projektet för projektering, upprättande av ritningar, dimensione-
ringsberäkningar för grundläggning/landfästen, kontrollplaner, tillfarter,  
myndighetsbeslut, iordningsställande av mellanlagring/arbetsområden, arbets-
ledning med av Trafikverket godtagen montageledare m.m.

Observera att sammanställningsritningar alltid ska upprättas för varje enskilt 
objekt och landfästen/grundläggning kontrolleras enlig TRVK Bro 11  
(Publ 2011:085).

Villkoren vid uthyrning beskrivs närmare i dokumentet ”Allmänna bestämmelser 
för uthyrning av Trafikverkets beredskapsmateriel”. Bestämmelserna hittar du i 
BaTMans bibliotek, sök med begreppet ”Tillfällig bro” (webbadress batman.vv.se).

I de fall externa intressenter vill disponera materielen tas en hyreskostnad ut. 
Hyran för en bro varierar beroende av brotyp och trafikmängd.
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Två exempel på ett utfört projekt
I bilaga 1 och 2 redovisas översiktligt ett par exempel på utförda tillfälliga bro- 
objekt med tillhörande kostnadsbild. Det första exemplet är hämtat ifrån ett  
mindre broprojekt som utnyttjade en Mabey Quick Bridge, se bilaga 1 sidan 26. 
Det andra exemplet beskriver en förbifart på E4’an där en Mabey Universal med 
45 meters spännvidd användes, se bilaga 2 sidan 30.

Övrigt krisberedskapsmateriel
Trafikverkets krisberedskapsmateriel omfattar även fackverkssystem för  
mellanstöd, ”Däcksbro 100”, pontonfärjor med drivenheter, elverk med mera,  
se sidan 23. 
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Quick Bridge
Mabys Quickbridge utgör ett snabbmonterat brosystem 
för kortare spännvidder. Enkel grundläggning och snabb 
montering tack vare att brons element kan lyftas ut med 
kran. En procedur som endast tar några timmar.

•	 Spännvidd 12 m för trafiklast BK 1 [A/B 12/18]. Syste-
met finns för spännvidder upp till 24 m. Dessa är inte 
klassningsberäknade och ingår inte i den materiel som 
Trafikverket tillhandahåller

•	 Kan utföras i ett eller flera spann.
•	 Ett eller flera, valfritt antal körfält.

Upplagsreaktioner av egenvikt är 10,5 ton/landfäste,  
baserat på 12 m spännvidd och 5,175 m körbanebredd.
Quickbridge konceptet kan också användas som överfarts-
bro, så kallad FLYOVER bro. Detta kan förkorta tiden för 
underhållsarbeten och vara ett alternativ till avstängning. 
En 120 m lång överfartsbro ger normalt en fri arbetshöjd 
av 2 m under mittspannet.

I kombination med andra typer av tillfälliga broar ges 
möjligheten till längre mittspann.

Trafikverket förfogar över 3 st tvåfiliga 120 meters 
överfartsbroar.

Samma bromateriel kan även användas som fritt 
upplagda broar. Med detta utförande har Trafikverket 
möjligheten att bygga 15 broar med en spännvidd av 12 
meter alternativt 12 stycken med 9 meters spännvidd och 
6 stycken med 4,5 meters spännvidd eller kombinationer 
av dessa.

Publ. 2004:191

BYGGINSTRUKTION 
FÖR

VÄGVERKETS

MABEY QUICK BRIDGE SYSTEM

DEL 1: BYGGNADSBESKRIVNING

DOKUMENTATION
Ritningar och publikationer 
återfinns i BaTMans bibliotek, 
sökord ”quick”.

Ritningar
•	 Översiktsritning nr:  

1 46 K 20 10 – ”Balkbro, 
Quick Bridge 12 m”

•	 Översiktsritning nr:  
1 46 K 20 20 – ”Balkbro, 
Quick Bridge – Flyover”

Publikationer
Bygginstruktion 
för Vägverkets 
Mabey Quick 
Bridge system.
Del 1: Byggnads-
beskrivning. 
Vägverkets publ 
nr: 2004:191.
Bygginstruktion för Vägverkets 
Mabey Quick Bridge system. 
Del 2: Materielbeskrivning. 
Vägverkets publ nr: 2004:191.

Information
På Mabey’s hemsida finns 
mera information om Quick 
Bridge – www.mabey.com 
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Quick Bridge använd vid Siktån i Rörbäcksnäs samt som Flyover vid Essingeleden i Stockholm.
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Bygginstruktion 

för Vägverkets 

Mabey Compact 200 
 

Del 1: Byggnadsbeskrivning 

Mabey Compact 200
Utmärkande för Compact 200 är hög kapacitet och kort 
byggtid. Bron kan byggas på ca ett dygn med gjorda förbe-
redelser i broläget. Den är möjligt att bygga utan omfat-
tande grundläggningsarbeten och med minimala förbere-
delser. För montering krävs 5 man, lastmaskin och kran.

Trafikverket förfogar över 20 st enfiliga broar med 
spännvidd av 48,9 m och 4,2 m bred körbana.
Bromaterielen kan alternativt monteras som 5 st två-
spannsbroar – på befintligt mellanstöd eller 1 st sexspanns-
bro – på befintliga fasta eller flytande mellanstöd.

Av dessa broar är:
•	 2 st utrustade med ramper
•	 3 st med lanseringsutrustning och hydraulik
•	 4 st lastade på lastväxlarramer för snabb utlastning

DOKUMENTATION
Ritningar och publikationer 
återfinns i BaTMans bibliotek, 
sökord ”compact”.

Ritningar
•	Översiktsritning nr: 1 45 

K 20 10 – ”Fackverksbro, 
Compact 200 DEF2+”

•	 Landfäste - Principritning 
nr: 1 45 K 20 11  
– ”Fackverksbro, Compact 
200 DEF2+”

Publikationer
Bygginstruktion för Vägverkets 
Mabey Compact 200. 
Del 1: Byggnadsbeskrivning. 
Vägverkets publ nr: 2009:118.
Bygginstruktion för Vägverkets 
Mabey Compact 200. 
Del 2: Materielbeskriv-
ning. Vägverkets publ nr: 
2009:118.

Informationsblad
På Mabey’s hemsida 
finns mera information 
om Compact 200  
– www.mabey.com
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Kvibille, Compact 200 för vägtrafik över Suseån.

Dala Husby, Compact 200 på flytande stöd över Dalälven.
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Mabey Universal
Trafikverket har införskaffat 10 satser tvåfiliga Universal 
broar med en spännvidd upp till 65.25 m. Bromaterielen 
kan även användas som 10 st 1-filiga broar med spänn-
vidd upp till 81 m eller 5 st 2-filiga broar med maximal 
spännvidd 78,75 m samt/eller 1 st 3-filig bro med en möjlig 
spännvidd av 63 m. Den 3-filiga bron kräver materiel från 2 
”brosatser” samt kompletterande materiel.

Trafikverket har dessutom en mindre mängd GC-bana 
som kan hängas utanpå Universalbron.

Universal systemet har hög kapacitet och kort monte-
ringstid, 80-100 timmar + upp till 3 veckor för eventuella 
landfästen (markarbete, gjutning etc). Min. arbetsstyrka ca 
12 man, lastmaskin och kran.

DOKUMENTATION
Ritningar och publikationer 
återfinns i BaTMans bibliotek, 
sökord ”universal”.

Ritningar
•	 Översiktsritning nr: 1 44 

K 20 10 – ”Fackverksbro – 
Mabey Universal”

•	 Landfäste - Principritning, 
Konstr.tabell nr: 1 44 K 20 
11 – ”Fackverksbro – Mabey 
Universal”

Publikationer
Bygginstruktion för Trafikver-
ket Mabey Universal materiel.
Del 1: Byggnadsbeskriv-
ning. Trafikverket Publ nr: 
2011:135. 
Bygginstruktion för  
Trafikverkets Mabey  
Universal materiel.
Del 2: Materielbeskrivning. 
Trafikverket Publ nr: 2011:136.

Informationsblad
På Mabeys hemsida finns ett 
informationsblad för Univer-
salbron – www.mabey.com 

Bygginstruktion för 
Trafikverkets Mabey 
Universalmateriel (Byggl MU)

Del 1: Byggbeskrivning
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Bro med två körfält, upp till 65 m spännvidd. Bro med ett körfält (avgränsad körbane-
bredd = 4 m), upp till 81 m spännvidd.

Vessigebro, Universal i två spann över Ätran.

Piteå, Kopparnas, Universal i två filer över Alterälven.



16 

Balkbro Svetsad Större
Trafikverket förfogar över några äldre balkbroar av typen 
svetsad större. Broarna kommer på sikt att avyttras. För 
spännvidder upp till 49 m rekommenderas att broar av 
typen Mabey Compact 200 används i stället.

Balkbron svetsad större kan byggas med en spännvidd 
upp till 34 m, med ett körfält. Upp till 22 m spännvidd kan 
bron byggas med 2 balksträngar och med spännvidd över 
22 m krävs 4 balksträngar.

Bron byggs upp av 6 meter långa stålbalkar (I-profiler 
med en höjd av 1,372 m). Balkarna fogas samman med 
hjälp av förband till en kontinuerlig bro. Samtliga förbind-
ningar består av bultförband. Fri brobredd är 3,89 m vilket 
innebär enkelriktad trafik. Maximalt tillåten hastighet över 
bron är 30 km/h.

Upplagsreaktioner:
Enkla huvudbalkar, L = 24 m: Egenvikt 19 ton
och med
Dubbla huvudbalkar, L = 36 m: Egenvikt 42,5 ton

Förmontering av bron kan ske på annan plats för att sedan 
transporteras fram till byggnadsplatsen för slutmontering. 
Brolängder < 24 m kan lyftas ut med kran, brolängd > 24 m 
ska lanseras på rullar. Monteringstid 40-50 timmar med 8 
man, lastmaskin och kran.

DOKUMENTATION

Ritningar
•	 Översiktsritning nr: 1 41 K 

20 10 – ”Balkbro, Svetsad 
Större”

•	 Landfäste - Principritning 
nr: 1 41 K 20 11 – ”Balkbro, 
Svetsad Större”

Ritningarna återfinns i  
BaTMans bibliotek, sök- 
begrepp ”balkbro, svetsad”.

Publikationer
”Instruktion Balkbro Svetsad 
Större”. Vägverkets publ nr: 
1998:16.
Publikationen används för 
arbetsbeskrivning, planering 
av byggplats, arbetsstyrka, 
lansering, transporter, m.m.
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Balkbro Svetsad Mindre
Trafikverket förfogar över 5 st balkbroar av typen svetsad 
mindre med en maximal spännvidd av 22 m.

Upp till en spännvidd av 12 m kan bron byggas med 
2 balksträngar. Med spännvidder över 12 m krävs 4 
balksträngar.

Bron byggs upp av 4 meters stålbalkar (I-profil med en 
höjd av 0,832 m). Balkarna fogas samman med hjälp av 
förband till en kontinuerlig bro. Samtliga förbindningar 
består av bultförband. Fri brobredd är 3,89 m vilket inne-
bär enkelriktad trafik. Maximalt tillåten hastighet över 
bron är 30 km/h.

Upplagsreaktioner:
Enkla huvudbalkar, L = 16 m (spv 14 m):  
Egenvikt 10,5 ton
och med
Dubbla huvudbalkar, L = 24 m (spv 22 m):  
Egenvikt 20,5 ton.

Förmontering av bron kan ske på annan plats för att sedan 
transporteras fram till byggnadsplatsen för slutmontering. 
Bron kan lyftas ut med kran eller lanseras på rullar. Mon-
teringstid 40-50 timmar med  
8 man, lastmaskin och kran.

DOKUMENTATION

Ritningar
•	 Översiktsritning nr: 1 

42 K 20 10 – ”Balkbro, 
Svetsad Mindre”

•	 Landfäste - Principritning 
nr: 1 42 K 20 11 – ”Balk-
bro, Svetsad Mindre”

Ritningarna återfinns i BaT-
Mans bibliotek, sökbegrepp 
”balkbro, svetsad”.

Publikationer
”Instruktion Balkbro Svetsad 
Mindre”. Vägverkets publ nr: 
1997:144.
Publikationen används för 
arbetsbeskrivning, planering 
av byggplats, arbetsstyrka, 
lansering, transporter, m.m.
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Fackverksbro – Vägversion
Trafikverket förfogar över 7 st fackverksbroar i vägver-
sion med en maximal spännvidd av 46,2 m för 2 körfält 
och med en fri bredd om 6,10 m.

Fackverksbrons huvudkonstruktion består av två 
monteringsbara parallellfackverk. Fackverken byggs för 
landsvägsbroarna 1, 1½ eller 2 våningar höga. Farbane-
konstruktionen består av i fackverkens underkant 
monterade farbaneplattor, som samtidigt tjänstgör som 
förstyvning av bron i tvär-, och längsled. Bron lanseras ut 
efterhand som den monteras. För montering krävs ca 80 
timmar med 8 man, Lastmaskin och kran. Tidsåtgång för 
eventuella landfästen (markarbete, gjutning etc) upp till 
3 veckor.

Max spannlängd för trafiklasten BK 1 är 46,2 m: Upp-
lagsreaktion av egenvikt är då 58,4 ton per stöd.

Max spannlängd för trafiklasten BK 2 är 51,45 m: 
Upplagsreaktion av egenvikt för denna variant är 65 ton 
per stöd.

DOKUMENTATION

Ritningar
•	 Översiktsritning – JvgBro3  

Modifierad för väg-
trafik nr: 1 43 K 20 10 
– ”Fackverksbro”

•	 Landfäste - Principritning 
– JvgBro3 Modifierad för 
vägtrafik nr: 1 43 K 20 11 
– ”Fackverksbro”

Ritningarna återfinns 
i BaTMans bibliotek, 
sökbegrepp ”fackverksbro, 
vägmodifierad”.

Publikationer
”Bygginstruktion för 
Vägverkets Fackversbro-
materiel”. Vägverkets publ nr: 
1992:005.
Publikationen används för 
arbetsbeskrivning, planering 
av byggplats, arbetsstyrka, 
lansering, transporter, m.m.
Dessutom hänvisas 
till dokumentation 
för fackverksbron i 
järnvägsutförande.
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Fackverksbro – Järnvägversion
Järnvägsutförandet av Fackverksbron kan byggas upp till 
60 meters fri spännvidd för enkelspår. Utredning pågår 
för hur lång spännvidd som är möjlig för trafiklasten 
D2 respektive E4 (BV-3) [STAX 22,5 resp 25 ton samt – 
STVM 6,4 resp 8,0 ton/m].

Monteringstid ca 80 timmar med 8 man, lastmaskin 
och kran. Byggtid för landfästen, ca 3 veckor.

Trafikverkets målsättning är att med fackverksmaterielen 
kunna bygga:
•	 8 st 70 meters broar, 1 bands fackverk i 4 våningar.
Alternativt 16 st 35 meters broar, 1 bands fackverk i 2 
våningar.
•	 Pelare med en höjd av upp till 40 meter.

DOKUMENTATION
Ritningar
Beträffande ritningar hänvisas 
till de som beskriver fack-
verksbron i vägutförande.

Publikationer
”Fältarbetsreglemente för 
armén Järnvägskrigsbro  
Del 1”. Utgiven av Armen 
1978 (M7747-150011).
”Fältarbetsreglemente för  
armén Järnvägskrigsbro Del 
3”. Utgiven av Armen 1978 
(M7747-150051).

Järnvägsbromateriel, 
Beskrivning del 1. 
Banverket 2010.
”Bygginstruktion 
för Vägverkets 
Fackversbromateriel”. 
Vägverkets publ nr: 
1992:005.

 

  

Järnvägsbromateriel 3
Beskrivning del 1 

LaBa 2010-01-01 
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Järnvägsbro under montering i Trollhättan för ett projekt i Köpmannebro.

En två spanns bro över bygget av Norra Länken vid Värtan i Stockholm.
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Baily Bridge, BB2
Bron, som är en föregångare till modernare fackverks-
broar, är av en äldre typ och används idag enbart för 
gång- och cykeltrafik.

Trafikverket förfogar över 6 st BB2 broar med en 
maximal spännvidd av 33 m och en fri bredd av 2,50 m. 
I en utbyggnadsformen DE/F ger detta en totalvikt av 
ca 40 ton för en bro.



 









Foto: Tebro Foto: Tebro
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DOKUMENTATION – RITNINGAR 
Brotypen finns dokumenterad med 
följande ritningar.
1-551 933 blad 11, B  
 Sammanställning
 blad 12, B  
 Huvudbalkar
 blad 13, B  
 Tvärbalkar
 blad 14, C  
 Detaljer,  
 Hey-back infästning
 blad 15, B  
 Gångbana,  
 montering
 blad 16, B 
 Gångbana,  
 tillverkning
 blad 17, C  
 Detaljer,  
 Pandrolinfästning

Provisorisk bro 1985 – järnvägstrafik
Den provisoriska balkbron består av två stycken 
balkar med en längd av 20,6 m (spv 20,0 m). Bron 
har en totalvikt av ca 41 ton. Den kan förses med 
gångbanor vars vikt då tillkommer.

Trafikverket förfogar över ett mindre antal av 
denna brotyp.
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Pontonmaterielen inom Krisberedskap
Trafikverket äger ett större antal pontoner, s.k. Ponton 100. Dessa kan användas 
för konstruktion av flytande mellanstöd för övriga tillfälliga broar. De kan 
dessutom utgöra grunden till en pontonfärja.

Pontonbro – Däcksbro 100 i Trafikverksversion
En pontonbro kan byggas i en maximal läng av 200 meter. Bron är enfilig med en 
fri körbanebredd av 3,4 m.

Pontonbron försedd med aluminiumdäck är klassad för BK 1 last (A/B: 12/18 ton).

OBSERVERA att vattnets strömhastighet inte får överstiga 1 m/s.

Med en arbetsstyrka av ca 10 personer samt lastmaskin och kran kan däcksbron 
byggas på ca 60-80 timmar.

På grund av kravet på bland annat vattnets maximala strömhastighet har ponton-
bron endast kommit till användning vid något enstaka projekt.

Ponton 100 användes som flytande stöd vid utbytet av bron över Dalälven vid Dala-
Husby 2003-2004. Överbyggnaden utgjordes av brotypen Mabey Compact 200.
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Pontonfärja med drivenheter
Ponton 100 kan även användas för att bygga en färja. Försedd med trä däck erhål-
ler färjan en lastyta av 9,7*26,5 meter. Med aluminium däck blir ytan 8,5*25,6 
meter. Båda varianterna är klassade för trafiklasten BK 1 (A/B: 12/18 ton) under 
förutsättning att trafikvakt används.

Byggtiden är ca 16-24 timmar med en arbetsstyrka av 5 personer samt lastmaskin 
och kran.

Ponton 100 under byggande av en 
arbetsplatsform.

Provbelastning av en Pontonfärja.

Pontonfärjan utnyttjad för bland 
annat timmertransport.
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Övrigt krisberedskapsmateriel
Förutom bro- och pontonmateriel förfogar Trafikverkets Krisberedskap även över 
ett drygt 30-tal elverk med en kapacitet på 100 KWa. Elverken finns vid förråden i 
Byske, Sollefteå, Borlänge, Rasbo samt Råda.

2 st elverk per förrådsplats står klara för att kunna startas direkt. Övriga elverk 
kräver en mindre underhållsinsats för att kunna tas i bruk. Samtliga elverk ses 
över årligen.

Elverk, 100 KWa.
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Bilaga 1 
Exempel på användning av en Mabey Quick Bridge

Bakgrund
När betongbron på väg 1048, över Siktån vid Rörbäcksnäs ca 25 km väster om 
Sälen, skulle bytas ut utnyttjade projektet en Quick Bridge med en längd av 12 m. 
Bron användes vid en tillfällig förbifart och var i trafik ca 3,5 månader under 2008. 
Ca 100 meter anslutningsväg anordnades.

Principskiss för bro över Siktån.

Kostnader
Anslutningsväg 46 000 kr Ca 100 meter
Bro (transporter, montage och etablering) 124 000 kr Fast pris enl. offert
Hyreskostnad för bron 640 kr/dag
Stöd 65 000 kr

Totalkostnad för förbifarten  ca 300 000 Kr
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Provisoriskt landfäste.

Första broelementet monteras.
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De första körbaneelementen är på plats.
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Bron färdigställs.
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Bilaga 2  
Exempel på användning av en Mabey Universal

Bakgrund
Vid reparationen av betongbron över Alterälven vid Kopparnäs användes en  
Mabey Universal bro för den tillfälliga förbifarten.
 
Att valet föll på en förbifart med en tillfällig bro har främst trafiksäkerhets och  
arbetsmiljömässiga skäl. Trafikverkets Region ville inte ha trafik över den  
ordinarie bron under tiden som den renoverades.

Broplatsen är belägen på väg E4 strax norr om Piteå. Den tillfälliga bron, som har 
en spännvidd på 45 meter, kommer att vara i trafik under ca 1,5 månad försomma-
ren 2011.

Kostnader (beräknade)
Anslutningsväg och markarbeten 110 000 kr Ca 400 meter väg
Bro (transporter, montage och etablering) 825 000 kr Fast pris enl. offert
Hyreskostnad för bron - kr/dag TRV projekt
Stöd och stödmurar 500 000 kr

Beräkna totalkostnad för förbifarten ca 2 500 000 Kr Inkl trafikanordningar

Principskiss för bro över Alterälven.
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Broläget innan byggande av den tillfälliga bron.

Universalbron under lansering.
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Bron har nått sitt slutliga läge.
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Norra landfästet.

Bron sedd underifrån med bland annat tvärbalkar och vindsträvor.
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Infästning av räcket i fackverksbalkarna.
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Trafikverket, 781 89 Borlänge, Besöksadress: Röda vägen 1
Telefon: 0771-921 921, Texttelefon: 010-123 50 00

www.trafikverket.se


