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Tillfälliga broar en resurs inom Trafikverket
Trafikverket 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 typer, spännvidder, trafik-
laster etc. Dessutom beskrivs översiktligt några exempel på utförda objekt.

Projekteringshjälp för tillfälliga broar
Hälften av den tillgängliga bromaterielen kan ställas till förfogande vid normalt 
planlagda drift- eller underhållsprojekt och där utnyttjas som en tillfällig 
broförbindelse.

Samtliga reservbroar, klarar en vägtrafik motsvarande BK 1 (12 tons axel och
18 tons boggi). Fackverksbron i järnvägsutförande klarar E4/BV-3 (25 tons axel). 
Unibridge – enligt Eurocode LM 1 och LM 2, MLC-klassade.

Vid behov av beredskapsresurser vid kris så ska man kontakta Trafikverket 
Nationell TIB.

För mera information, kontakta: 
Beredskapsresurser
Tillfälliga broar
Trafikverket, tel. vxl 0771-921 921
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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, dimensionerings-
beräkningar för grundläggning/landfästen, upprättandet av ritningar och kontroll- 
planer, tillfarter till den tillfälliga bron, myndighetsbeslut, iordningsställande 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.

OBS – Publikationen beskriver den materiel som Trafikverket förvaltar. Om 
projektet tillför annan broutrustning, konstruktion eller laster svarar projektet i 
detta fall för projektering, inköp, bärighetsutredning, godkännande etc. innan bron 
tas i trafik.

Unibridge Spännvidd 45 m med flera körfält. Snabbmonterad, enkel 
 transport och enkel grundläggning. Se sid 7.

Quick Bridge            Överfartsbro med två körfält, 120 m lång med 12 m spann 
  över t. ex en arbetsplats. En fri arbetshöjd om ca 2 m är 
 möjlig. Kan även byggas som fristående bro med spännvidd 
 12 m med flera körfält. Snabbmonterad, enkel transport 
 och enkel  grundläggning. Se sid 8

Compact 200             Spännvidd 48,9 m i ett körfält. Compact bron kan 
 byggas med flytande mellanstöd med hjälp av 
 pontoner. Se sidan 10.

Universal             Spännvidd 81 m i två körfält. Kan även byggas med 
 tre körfält upp till 70 m. Fackverksbron väg spännvidd
            75,6 m. Se sid 12.                    

Balkbro Svetsad Mindre Spännvidd 22 m i ett körfält. Se sidan 14.

Fackverksbron väg Spännvidd 46,2 m med två körfält. Se sidan 15. 

Fackverksbron Järnväg Spännvidd upp till 63 m. Se sidan 16.

Provisorisk bro – 1985 Spännvidd 20 m. Enkelspårig järnvägstrafik. Se sidan 18. 

Provisorisk bro – 2009      Spännvidd 20,5 m. Enkelspårig järnvägstrafik. Se sidan 18.
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Vad kan det kosta?
Trafikverkets reservbromateriel ska kunna användas inom ramen för Trafikverkets 
egna verksamhet, till så låg kostnad som möjligt för aktuella projekt.

Observera att det kan tillkomma kostnader vid genomförandet av ett tillfälligt 
broprojekt. De kostnader som exempelvis 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).

Projektet står för projektering, upprättande av ritningar, dimensionerings-
beräkningar för grundläggning/landfästen, kontrollplaner, tillfarter, myndighets-
beslut, iordningställande av mellanlagring/arbetsområden, arbetsledning med
av Trafikverket godtagen montageledare m.m.

Observera att sammanställningsritningar alltid ska upprättas för varje enskilt 
objekt och landfästen/grundläggning kontrolleras enligt TRVK Bro 11.

Villkoren vid uthyrning fås vid varje enskilt tillfälle.

Kostnaden varierar beroende av brotyp och trafikmängd.

Två exempel på ett utfört projekt
I bilaga 1 och 2 redovisas översiktligt ett par exempel på utförda tillfälliga broobjekt. 
Det första exemplet är hämtat ifrån ett mindre broprojekt som utnyttjade en Quick 
Bridge, se bilaga 1 sidan 24. Det andra exemplet beskriver en förbifart på E4:an där en  
Universal med 45 meters spännvidd användes, se bilaga 2 sidan 25.

Övrigt beredskapsresurser
Trafikverkets beredskapsresurser omfattar även fackverkssystem för mellanstöd, 
”Däcksbro 100”, pontonfärjor med drivenheter, elverk, bandvagnar med mera,
se sidan 19 och framåt.
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Unibridge
Maximal fri spännvidd: 57 m
Fri körbanebredd:
Ingen begränsning på antal körfält men dessa är vanligast:

•  Enfilig  3,80 m

•  Tvåfilig  6,75 m

•  Trefilig  9,70 m

•  Fyrfilig 15,60 m

Trafiklast

•  Enligt Eurocode LM 1, LM 2 och BK 1

    H2 klassat räcke på bron

•  MLC-klassade

•  Det finns prefab betong landfästen till

     systemet, går även att bygga ramp

•  Kan också nyttjas som permanent bro 

•  Det kan monteras en utanpå-
liggande gång-/cykelbana

Byggtid: 40 timmar

Arbetsstyrka: 6 personer och mobilkran

Sundsvall 2018



8 FORDONSRESURSER– BEREDSKAPSRESURSER

Quick Bridge
Quick Bridge utgör ett snabbmonterat brosystem för kortare spännvidder upp 
till 12 m. Enkel grundläggning och snabb montering tack vare att brons element 
kan lyftas ut med kran. En procedur som endast tar några timmar.

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

Quickbridge konceptet kan också användas som över-fartsbro, 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.
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Quick Bridge använd vid Siktån i Rörbäcksnäs samt som Flyover vid Essingeleden i Stockholm.
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Compact 200
Utmärkande för Compact 200 är hög kapacitet och kort byggtid. Bron kan
byggas på ca ett dygn med gjorda förberedelser i broläget. Den är möjligt att 
bygga utan omfattande grundläggningsarbeten och med minimala förberedelser. 
För montering behövs en arbetsstyrka på 5 personer, lastmaskin och kran.

Trafikverket förfogar över enfiliga broar med spännvidd av 48,9 m och 4,2 m bred 
körbana.

Dessa broar kan fås med:

• Ramper

•  Lanseringsutrustning och hydraulik

•  Lastade på lastväxlarramar för snabb utlastning 

•  Flytande mellanstöd
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Kvibille, Compact 200 för vägtrafik över Suseån.

Dala Husby, Compact 200 på flytande stöd över Dalälven.
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Universal
Trafikverket har bromateriel som kan användas som: 

•  1-filig bro med spännvidd upp till 81 m,

•  2-filig med spännvidd 81 m eller

•  3-filig med en spännvidd av 70 m.

Trafikverket har dessutom gång-/cykelbana som kan hängas utanpå 
Universalbron.

Universal systemet har monteringstid på ca 80–100 timmar + landfästen 
 (markarbete, gjutning etc.).

Arbetsstyrka är max ca 12 personer för den längre bron, lastmaskin och kran.
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Bro med två körfält, upp till 81 m spännvidd. Bro med ett körfält (avgränsad körbane-
bredd = 4 m), upp till 81 m spännvidd.

Universal i två filer vid Torsång

Lansering över Lill-älven vid Torsång.

Universal i två filer vid Husum.
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Balkbro Svetsad Mindre
Trafikverket har balkbroar av typen svetsadmindre med en maximal spännvidd 
av 22 m.

Bron är förmonterad i 12 m sektioner. Fri brobredd är 3,89 m vilket innebär 
enkelriktad trafik.

Maximalt tillåten hastighet överbron är 30 km/h. Förmontering av bron kan 
ske på annan plats för att sedan transporteras fram till byggnadsplatsen för 
slutmontering. Bron lyfts ut med kran.

Monteringstid ca 16 timmar med 4 personer, lastmaskin och kran.
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Fackverksbro – Vägversion
Trafikverket förfogar över fackverksbroar i vägversion för BK1 med en maximal 
spännvidd av 67 m för 2 körfält och med en fri bredd om 6,10 m. För BK1 enfilig 75 
m

Fackverksbrons huvudkonstruktion består av två monteringsbara parallellfack-
verk. Fackverken byggs för landsvägsbroarna 1, 2, 3 eller 4 våningar höga. Farbane-
konstruktionen består av i fackverkens underkant monterade farbaneplattor 
som samtidigt tjänstgör som förstyvning av bron i tvär-, och längdled.
Bron lanseras ut efterhand som den monteras.

•  Max spannlängd för trafiklasten BK 1 är 46,2 m.

Arbetsstyrka 6 personer. Monteringstid på ca 60 timmar + landfästen (markarbete, 
gjutning etc.). Lastmaskin och kran.



16 FORDONSRESURSER– BEREDSKAPSRESURSER

Fackverksbro – Järnvägversion
Järnvägsutförandet av Fackverksbron klarar trafiklasten:
STAX 22,5 ton (D2) med en bro på 63 m
STAX 25 ton (E4) med en bro på 57,75 m

Arbetsstyrka 8 personer. Monteringstid på ca 80 timmar + landfästen (markarbete, 
gjutning etc.). Lastmaskin och kran.
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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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Provisorisk bro 1985-järnvägstrafik
Den provisoriska balkbron består av två stycken balkar med en längd av 20,6 m. 
Den kan förses med gångbana.

• Spännvidd 20 m 

• Vikt 46 ton

• Trafiklast D2 och E4 i 90 km/h

Provisorisk bro 2009 - järnvägstrafik
Den provisoriska balkbron består av 4st hopsvetsade stålbalkar med en längd av 

21,6 m. Den kan förses med gångbana.  
• Spännvidd 20,5 m

• Vikt 57 ton

• Trafiklast D2 i 120 km/h

• Trafiklast E4 i 90 km/h

 Albano 2016

 Albano 2016 Eksjö 2012
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Bandvagnar
Bandvagnsstyrkan är en insatsberedd funktion som levererar Lednings- och 
Transportförmåga under svåra förhållanden.

Bandvagnar och andra fordon finns utplacerade över landet. Vid insats organiseras 
insatsgrupper med innehåll beroende på insatsens typ.

Vi kan erbjuda följande: 
• Ledningsbandvagnar 
• Transportbandvagnar 
• Transportbandvagnar med flak
• Transportbandvagnar för bränsletransport 
• Bandvagnar för bekämpning av skogsbrand 

•  Sjukvårdsbandvagnar

Bandvagnsstyrkan har tillgång till de flesta radiosystemen. Möjlighet att utrusta 
hyrbilar/minibussar som ledningsfordon, d.v.s. montera in portabel radioutrustning.
Med positioneringsutrustning kan ledning ske av enskild bandvagn i insatsområdet.

Utlarmning sker genom Trafikverkets nationella TIB
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Exempel på mellanstöd från bron i Flottsund.

Mellanstöd
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Pontonmaterielen
Trafikverket förvaltar ett 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 och arbetsplattform.

Pontonbro – Däcksbro 100 i Trafikverksversion
En pontonbro kan byggas i en maximal längd av 200 meter. Bron är enfilig med 
en fri körbanebredd av  3,4 m.
Det går att bygga färjelägen med P100 material.

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.

Ponton 100 användes som flytande stöd vid utbytet av bron över Dalälven vid Dala Husby 2003–2004. 
Överbyggnaden utgjordes av brotypen Compact 200.
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Ponton 100 under byggande 
av en arbetsplatsform.

Provbelastning av en Pontonfärja.

Pontonfärjan utnyttjad 
för bland annat timmertransport.

Pontonfärja med drivenheter
Ponton 100 kan även användas för att bygga en färja. Försedd med trädäck
erhåller färjan en lastyta av 9,7*26,5 meter. Färjan är klassad 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.
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Elverk, 100 kVA.

Elverk
Förutom bro- och pontonmateriel förfogar Trafikverkets beredskapsresurser 
även över elverk med en kapacitet på 100 kVA.

Ett 100 kVA elverk förväntas kunna försörja ca 10 hushåll.
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Provisoriskt landfäste.

Exempel på användning
av en Quick Bridge
Bakgrund
När betongbron på väg 1048, över Siktån vid Rörbäcksnäs ca 25 km väster om 
Sälen, skulle bytas ut nyttjade 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.

De första körbaneelementen är på plats.

BILAGA 1
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Exempel på användning 
av en Universal

Bakgrund
Vid reparationen av betongbron över Alterälven vid Kopparnäs användes en 
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 var belägen på väg E4 strax norr om Piteå. Den tillfälliga bron, som 
hade en spännvidd på 45 meter, var i trafik under 1,5 månad försommaren 2011.

BILAGA 2
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