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 I  

Sammanfattning 
Det har blivit allt vanligare att provisoriska beredskapsbroar kommer till användning vid 

renovering eller byte av broar. Beredskapsbroar möjliggör för trafik att tillfälligt passera på 

sidan av ett pågående broprojekt som skapat hinder för genomfart. För byggentreprenörer som 

ska projektera och planera för dessa projekt uppstår det utmaningar när beskrivningarna av 

brosystemen är alldeles för gamla. Dessutom är erfarenheter av dessa broar endast begränsade 

till ett fåtal personer.  

Denna studie syftar därför till öka kunskapen om beredskapsbroar för att det ska bli lättare för 

byggentreprenörer att projektera och planera med dem i framtiden. Målet med studien är att 

skapa en checklista som belyser de viktigaste delarna att tänka på vid projekteringen och 

planeringen. Studien är avgränsad till att studera brotypen Järnvägskrigsbro 3 som är en utav 

flera beredskapsbroar som Trafikverket idag förvaltar.  

Studien är en beskrivande undersökning och har genomförts tillsammans med kvalitativa 

intervjuer för att skapa djupare insikter inom ämnet. I teorin beskrivs de olika 

arbetsmomenten för Järnvägskrigsbro 3, bland annat vilken organisation som behövs, hur ett 

lanseringsplan ser ut, hur monteringen, lansering och nedsänkning går till samt vilka risker 

arbetet innebär. Teorin har därefter jämförts med vad som observerats i produktionen av en 

järnvägskrigsbro och med intervjuer från monteringsledare och produktionschefer.  

Slutsatserna ledde till att byggentreprenörer är starkt beroende av monteringsledarnas kunskap 

när projekterings- och planeringsarbetet ska utföras. För att öka kunskapen hos de mindre 

erfarna behöver dessutom de gamla dokumenten som beskriver brosystemet att uppdateras för 

att skapa en tydligare uppfattning.  

Checklistan är ett verktyg som byggentreprenörerna kan använda sig utav i kommande 

broprojekt med Järnvägskrigsbro 3, men den har ännu inte testats för hur väl den egentligen är 

till hjälp.   
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Abstract 
It has become more common to use provisional emergency bridges whenever there is a 

renovation or replacement of a bridge. Emergency bridges makes it possible for the traffic to 

pass temporarily on the side of an ongoing bridge project. Constractors who are planning for 

these projects will hit challenges when they realize that the documents that describes the 

system of the bridge is very old. In addition, experience of these bridges is limited to only a 

few people. 

This study therefore aims to increase the awareness of provisional war bridges to make it 

easier for contractors to project with them in the future. The main goal of the study is to create 

a checklist highlighting the most important parts to consider when designing and planning. 

The study is limited to studying the fragment type Järnvägskrigsbro 3 which is one of several 

bridges that the Swedish Transport Administration today manages. 

The used study method is descriptive and has been used with qualitative interviews to create 

deeper insights into the subject. The theory describes the different operations of 

Järnvägskrigsbro 3, including what organization is needed, how a launch plan looks like, how 

the installation, launch and immersion work, and what risks the work entails. The theory has 

then been compared with the observation during the production of a railway war bridge and 

along with interviews from installation managers and production manager.  

The conclusions led to the fact that the contractors strongly depend on the knowledge of the 

installation managers when planning. To increase the knowledge of the less experienced, the 

old documents that describe the bridge system need updating. 

The checklist is a tool that the contractors can use in the upcoming project with 

Järnvägskrigsbro 3, but it has not yet been tested for how well it is actually helpful.  
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Förord 
Detta examensarbetet på 15 högskolepoäng är den avslutande kursen inom 

Högskoleingenjörs-programmet i Byggteknik vid Umeå Universitet. Arbetet har genomförts i 

samarbete med byggföretaget Skanska Sverige AB. 

Anledningen till att jag valde detta arbete om beredskapsbroar var för att dess konstruktion 

och användbarhet intresserade mig. Dessutom ansåg jag att det fanns alldeles för lite 

dokumenterat kring dem när de på ett smidigt sätt kan underlätta för produktion och samhälle. 

Förhoppningsvis kommer detta examensarbete till användning när andra broprojekt ska 

projekteras och planeras i framtiden.  

Jag vill tacka min handledare på Skanska, Axel Olofsson, som hjälp mig genom att 

introducera beredskapsbroarna samt bidragit med kunskap och material som har varit till god 

användning. Jag vill även rikta ett tack till de två monteringsledarna på plats i Oxberg, Bengt 

Fridh och Lars-Åke Johansson som delat med sig av deras mångåriga erfarenhet av 

beredskapsbroarna.  

Slutligen vill jag också tacka Jimmy Vesterberg, handledare vid Umeå Universitet, som hjälp 

mig med rapportens struktur och metodik. 

 

Umeå, maj 2017 

Niklas Sjökvist 
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1 Inledning 
I Sverige pågår det ett konstant underhåll av broar. I enkla fall behöver endast sprickor lagas 

eller material tvättas, men vid totala brobyten blir det komplicerat på en helt annan nivå. Om 

trafiken är starkt beroende av den befintliga bron som transportväg kan en beredskapsbro vara 

lösningen. Problemet ligger i att kunskapen om beredskapsbroar endast finns hos ett fåtal 

personer som har varit med och monterat samt lanserat dem, vilket försvårar projekteringen 

för byggentreprenörerna.   

1.1 Bakgrund 
Trafikverket förvaltar idag cirka 20 600 broar i Sverige och drygt 4 000 av dem är 

järnvägsbroar. Dessa broar inspekteras vart sjätte år för att kontrollera deras hållfasthet och 

skick samt att säkerställa säkerheten för passerande trafik, (Trafikverket 2016). Vid behov 

underhålls broarna med olika åtgärder beroende på skador som har uppstått på konstruktionen. 

Är skadorna av större skala eller att broarnas livslängd befinner sig i slutåren är det oftast 

motiverat att ersätta dem med nya broar. Utmaningar kan här uppstå när broar måste bytas 

samtidigt som transporter är starkt beroende av passagen över bron.  

Ett av alternativen är att använda sig av beredskapsbroar som Trafikverket nyligen övertog av 

Försvarsmakten. Fördelen med dessa broar är att de kan lanseras ut mycket snabbt. 

Beredskapsbroar möjliggör bland annat att trafik kan passera över den provisoriska bron vid 

sidan av den befintliga, under tiden som man bygger den nya bron. De kan även lanseras ut 

över tidigare brofästen för att skapa mer tid till projektering av den nya bron. Problemet ligger 

i att väldigt lite är dokumenterat kring dessa projekt vilket gör planeringen och projekteringen 

komplicerad. Dessutom är kunskapen kring dessa broar väldigt begränsad till ett fåtal 

personer som tidigare har byggt eller lett arbetet av dem. Om mer dokumentation fanns kring 

dessa beredskapsbroar skulle planering och projektering bli mer kostnadseffektivt samt att 

arbetsplatserna skulle bli mer säkra för alla inblandade.   

Som referensobjekt kommer Oxbergsbron i Dalarna att användas i utredningen av 

arbetsmomenten. Det var under en regelbunden broinspektion i November 2016 som det 

upptäcktes att den hade flertalet grova brister vid bedömning av både skick och hållfasthet. 

Bron som har Österdalälven rinnandes under sig och trafikeras av både bilar och tåg fick 

omedelbart stängas av för att garantera säkerheten. Eftersom ett sågverk är beroende av 

transporterna över älven samt Vasaloppets stora publikfest var lösningen att uppföra en 

ersättningsbro. Den befintliga bron är ca 100 m lång och är en av Sveriges få kombinerade 

väg- och järnvägsbroar, (Trafikverket 2017). Beslutet föll på att använda sig av 

Järnvägskrigsbro 3 med farbanan i underkant.  

1.1.1 Järnvägskrigsbro 3 

Järnvägskrigsbro 3 är tillverkad av konstruktionsstål och får sin hållbarhet genom 

fackverkskonstruktion. Fackverksbron är från början en tysk konstruktion och kom till 

Sverige på 1950-talet där Försvarsmakten använde den som ersättningsbro för järnvägstrafik. 

Syftet med dessa ersättningsbroar är att snabbt skapa en transportväg vid tillfälliga 

krigssituationer där en tidigare bro kan ha blivit sprängd. Under tiden i Sverige har bron 

utvecklats på olika sätt, materialet har förbättrats vilket resulterade i en högre bärighet, en ny 

farbana har gjort en landsvägsversion möjlig och ett eget mellanstöd av materialet har gjort att 

pelare upp till 40 m höjd kan byggas. Under 2000-talets början övertogs sedan brosystemet av 
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Trafikverket från Försvarsmakten. Trafikverket fortsatte att utveckla systemet och i dagsläget 

klarar materialet och konstruktionen en fri spännvidd för tågtrafik på 63 m, (Johansson 2017). 

1.2 Syfte 
Syftet med examensarbetet är att skapa en dokumentation och erfarenhetsåterföring av 

Järnvägskrigsbro 3 som kan nyttjas när broprojekt med just dessa beredskapsbroar skall 

utföras i framtiden. Med dokumentationen av beredskapsbron i Oxberg kan arbetsmomenten 

kring montering och lanseringen utföras på ett mer kostnadseffektivt, arbetsmiljösäkert och 

produktionseffektivt sätt vid liknande projekt.  

1.3 Mål 
Målet är att utifrån erfarenhetsåterföring skapa en checklista för hur montering och 

lanseringen av bron skall utföras med hänsyn till resursåtgång, arbetsmiljö, tidplan med mera. 

På så sätt ska det underlätta för entreprenörer att planera och projektera arbeten som berör 

beredskapsbroar.   

1.4 Frågeställning 
Studien besvarar följande frågor: 

 På vilket sätt kan ett kommande projekt med en beredskapsbro planeras och 

produceras på ett effektivare sätt? 

 Vilka förbättringsåtgärder finns det att utföra? 

 Vilka är de kvarstående utmaningarna för ett liknande projekt? 

1.5 Avgränsningar 
Det här arbetet avgränsar till att fokusera på projektering, planering, montage, lanseringen och 

nedsänkning av den provisoriska bron. Examensarbetet behandlar därför inte rivningen av 

eventuella befintliga broar. Avgränsningar har också gjorts av beräkningar för hållfastheten 

eftersom arbetet är av produktionssynpunkt. Hur produktionen av beredskapsbroarna utförs 

utanför Sveriges gränser tas inte i beaktning.   

 

  



  

 

                

 3  

2 Teori 
Teorikapitlet bygger på hur monteringsarbetet och lanseringen av bron ska utföras enligt 

handböcker från Fältarbetsreglementen för armén. Teorin behandlar även utförandet av 

beredskapsbron utifrån instruktioner av monteringsledare. 

2.1 Konstruktion och utformning 
Bron kan byggas med farbanan på två olika sätt, mellan eller ovan huvudbanden. Om trafik 

kör mellan huvudbanden är farbanan i underkant och förkortas som fuk i beskrivningar. Om 

trafiken istället kör ovan huvudbanden är farbanan i överkant och förkortas som fök i 

beskrivningar. Val av farbana beror på spännvidd och hur bred bro som kan användas, 

(Hökmark, 1978).  

Järnvägskrigsbro 3 kan byggas olika hög och lång beroende på vilken typ av transport, 

spännvidd och vikt som påverkar den. Höjden på bron benämns i antal hel- eller halvvåningar 

där fyra våningar är det högsta för Järnvägskrigsbro 3. En våning motsvara en diagonalrutas 

höjd som är 210 cm och utgörs av ramstänger och diagonalelement. En diagonalrutas längd är 

också 210 cm och benämns som fack. Längden på bron mäts i antingen hel- eller halvfack. 

Bron har ett systemtal som är 21 vilket innebär att varje avstånd mellan systemlinjernas 

skärningspunkter i såväl längd- som höjd- och tvärled är jämt delbart med 21. Brons 

huvudelement presenteras i Figur 1 och 2. Sammanfogning av enskilda element till större 

enheter som montering av dem till brospann sker helt på land vilket gör brokonstruktionen 

relativt lätthanterlig och snabbyggd, (Hökmark, 1978). 

 

     Figur 1. Elementens placering i brokonstruktionen. (Hökmark, 1978) 
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                   Figur 2. Elementens placering i brokonstruktionen. (Hökmark, 1978) 

 

En grundläggande egenskap hos fackverksbroarna är att de kan byggas på rullar och lanseras 

ut över ett avbrott utan att mellanstöd behövs. Detta uppnås genom att montera en så kallad 

lanseringsnos och svans till bron. Lanseringsnosen utgörs av ett broskelett och består av 

lättare typ av bromateriel. Nosens längd bestäms genom att ta reda på var konstruktionens 

tyngdpunkt befinner sig och sedan räkna ut hur lång den måste vara för att nå den bortre 

strandens brofäste innan konstruktionens tyngdpunkt passerar den hitre strandens 

lanseringsupplag, se Figur 3. Om lanseringsnosen är för kort kommer bron att tippa över 

innan den har hunnit nått upplaget, (Hökmark, 1978). 

 

                    Figur 3. Brolansering över stöd. (Hökmark, 1978) 
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När bron befinner sig på slutgiltig plats efter lansering demonteras lanseringsnos samt svans. 

Därefter lyfts bron av från rullarna och återstående del av nos och svans demonteras. Med 

hjälp av en hydraulisk nedsänkningsanordning sänks bron ner växelvis på sina upplag, ett fast 

och ett rörligt lager, (Hökmark, 1978). Det demonstreras i Figur 4. 

 

                Figur 4. Nedsänkning av bro. (Hökmark, 1978) 

2.2 Organisation 
Hur lång tid det tar att bygga beredskapsbron och vilka resurser som behövs varierar från fall 

till fall. Den styrande faktorn för byggtiderna är kranens kapacitet och antalet personer som 

monterar. I reglementet Järnvägkrigsbro 3 Del 1 av Hökmark (1978) finns en 

ledningsorganisation beskriven som visar hur fördelningen av uppgifterna ska gå till. Överst i 

kedjan finns Brochefen vars uppgift är att leda arbetet i stort och vidta åtgärder för säkerhet, 

skydd och underhåll. Till sin hjälp finns resurser som Underhålls-, Byggnads-, Material-, 

Skydds- och Säkerhetschef som i sin tur leder arbetskraft.  

Arbetsstyrkan delas in i en byggnads-, en materiel- och en underhållsavdelning. Om så 

erfordras kan även en skydds- och räddningsavdelning tillsättas. Byggnadsavdelningen 

indelas där efter in ytterligare tre avdelningar, mät-, lansering- och montageavdelning, 

(Hökmark, 1978). Arbetsstyrkan ser ut enligt Figur 5. 
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                   Figur 5. Arbetsstyrkan. (Hökmark, 1978) 

Trafikverket har däremot ett krav på att arbetet skall ledas av en kompetent och godkänd 

byggledare, även kallad monteringsledare, med erfarenhet från tidigare montage av 

fackverksbroar, (Johansson 2017). Byggledarens uppgift och ansvarsområden är följande: 

 Leda förberedelser och montage. 

 Utföra egenkontroller enligt kontrollprogram. 

 Upprätta monterings- och lanseringsanvisningar. 

 Ansvara för att säkerhetsbestämmelser följs. 

 Kontrollera att bron är anpassad för broläget. 

 Kontrollera att lanseringsmetoden är lämplig för broläget. 

 Ansvara för att bron monteras på rätt sätt. 

 Ansvara för att lansering sker på rätt sätt. 

 Ansvara för att nedsänkningen sker på rätt sätt och att särskilt beakta säkerheten. 

 Kontrollera att bron är rätt monterad och att bultar är åtdragna innan bron trafikeras. 
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Arbetsstyrkan som behövs vid montaget varierar med aktuell brotyp och projektets tidplan.  

Samtliga broar kan monteras med en arbetsstyrka på fyra till sex man, men då kommer tiden 

för montaget inte att vara i snabb produktionstakt. Johansson (2017) utgår från tabellerna 

nedan för att planera arbetsstyrkan vid montage under ”normal” hastighet: 

Tabell 1. 1-våningsbro. (Johansson 2017) 

 

 

Tabell 2. 2-våningsbro. (Johansson 2017) 

 

 

Tabell 3. 4-våningsbro. (Johansson 2017) 

 

 

Tabell 4. Vid montering av regeldelar i anslutning till bron. (Johansson 2017) 

 

 

2.3 Lanseringsplan 
Lanseringsplanet är det arbetsplan där brospann och lanseringsnos samt svans sätts samman 

och rullas fram över. Lanseringsplanet består av ett främre och bakre lanseringsupplag vid 

hitre strand och på bortre strand av ett landningsupplag. Mellan det främre och bakre 
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lanseringsupplaget finns också ett antal hjälpupplag som konstruktionen rullar på. Varje 

upplag innefattar stöd för brons båda sidor, (Hökmark 1978).  

Direkt bakom det bakre lanseringsupplaget ska erforderlig plats ordnas för monteringskranens 

arbetsområde samt monteringstäten. På denna plats sätts bron samman under hela 

monteringen genom succesiv framskjutning över lanseringsplanet, (Hökmark 1978).  

Rullarna som bron lanseras fram på kallas för lanseringsboggier. En lanseringsboggie av 

järnvägsbromaterial 3 kan bestå av 2,4,6 eller 8 rullar, se Figur 6, där varje rulle klarar ett 

tryck på 12,5 ton. Rullarnas antal och placering måste anpassas till brons spännvidd, 

utbyggnadsform, lanseringsvikt och tyngdpunkt. Utformningen av lanseringsplanet hämtas ur 

tabellvärden från Fältarbetsreglemente för Järnvägskrigsbro Del 3, (Hökmark 1978). 

Lanseringsvikten som verkar på rullarna är vikten av brospannet med inbyggda 

hydraultryckkolvar, lanseringsnosen samt svansen och eventuella motvikter inför lanseringen.  
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Figur 6. Lanseringsrullarna i olika utföranden. (Hökmark, 1978) 

På grund av brokonstruktionens stora lanseringsvikt måste lanseringsplanet utföras med 

största noggrannhet. Enligt Hökmark (1978) bör planet helst vara vågrätt i längdled om inte 

luta lite uppåt mot det främre lanseringsupplaget. I tvärlinje däremot ska rullarna under alla 

förhållanden vara vågräta, om inte kan stora konsekvenser uppstå. Alla upplag skall 

kontinuerligt kontrolleras under byggtiden genom avvägning. Vid onormal förändring ska 

brochefen omedelbart kontaktas och åtgärda problemet snarast. Ett noggrant utfört 

lanseringsplan garanterar enligt Hökmark (sid. 6:81-92. 1978) ”…ett störningsfritt 

bromontage och kan nedbringa brobyggnadstiden avsevärt.” Exempel på ett lanseringsplan 

finns under Bilaga 2.  

2.4 Material och maskiner 
Viktigaste hjälpmedlet vid montaget är lyftkranen. Trots att alla komponenter av 

bromaterielet kan lyftas för hand underlättar en lyftkran arbetet både fysisk och tidsmässigt. 

Enligt Hökmark (1978) erfordras minst en monteringskran vid montageplatsen och minst en 

lyftkran vid materialsammansättningsplatsen. Monteringskranens viktigaste egenskaper är 

framför allt att den ska kunna lyfta element snabbt och störningsfritt från upplaget till sin 

slutgiltiga plats i brokonstruktionen utan omtag, tudelning eller kranflytt. Placeringen av 

monteringskranen visas i Figur 7. Viktigt att tänka på är att marken under kranen ska vara 

jämn för att inte äventyra kranens manövrering och den felaktiga belastningen som uppstår 

vid lutning. Samma egenskaper gäller för lyftkranen från materialsammansättningsplatsen, 

men den behöver inte ha lika stor lyftkapacitet eftersom den jobbar i en mindre arbetsradie. 

För transporter av enskilda element mellan materialsammanssättningsplatsen och bromontaget 

används fördelaktige en hjullastare monterad med lyftgaffel eller lyftarm. Det förutsätter dock 

att terrängen är plan och fast, (Hökmark 1978).  
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         Figur 7. Placeringen av monteringskranen. (Hökmark, 1978) 

Flera hjälpmedel som beskrivs nödvändiga är bland annat lyftstroppar med öglor som kan 

fästas i övre delen av hopmonterade element. Placeringen av lyftstropparnas öglar ska vara 

symmetriska för att elementen ska förbli helt vertikala vid lyft. I boken nämns också en del 

väsentliga verktyg för monteringen så som mutterdragare, ringnycklar, slägga, domkraft med 

flera. Även vilka kapaciteter och dimensioner som verktygen ska ha finns bestämda. Slutligen 

rekommenderas arbetsplattformar för broar tre våningar eller högre, se Figur 8. Krav för 

dessa beskrivs närmare i kapitel 2.8 Arbetsmiljö och riskhantering, (Hökmark, 1978).  
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                   Figur 8. Rörställning. (Hökmark, 1978) 

Maskinerna som montageledarna efterfrågar är framför allt hjullastare, en runtomsvängande 

hjulgrävare med gafflar och lyftarm, samt en mobilkran. Lyftkranen ska vara en 50 till 70 tons 

mobilkran med lång räckvidd och stor överkapacitet för att klara av lyft på långa avstånd. Vid 

montering av muttrar till bron används mutterdragare till hjälp, antigen trycklyftsdrivna med 

en kompressor på ca 5 m
3 

eller batteridrivna, (Johansson 2017) 

Antal mutterdragare erfordras enligt Tabell 5. Bult 1 används vid hopsättning av två plåtar. 

Vid trånga ställen används Bult 1A fördelaktige med sitt huvud som är lägre. Bult 2 har en 

längre klämlängd än Bult 1 och används vid hopsättning av tre eller fler plåtar. Mellan 

sekundärelement och bultförband ska Bult 4 användas.  

 

 

 

 

 

Tabell 5. Antal mutterdragare vid olika monteringsmoment. (Johansson 2017) 
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Verktygssats innehållande handverktyg och lyftverktyg hyres av Trafikverket och visas på 

Figur 9. 

 

   Figur 9. Trafikverkets verktygssats. (Johansson 2017) 

Att använda sig av ställning blir en självklarhet redan efter våning ett. Säkerhetsreglerna kring 

plattformsarbete finns beskrivet under kapitel 2.8 Arbetsmiljö och riskhantering. Om arbetet 

av brokonstruktionen sker under mörkare tider behövs även belysning av arbetsplatsen, 

(Johansson 2017).  

2.5 Tidplan  
Byggtiderna för bron varier stort och påverkas av en del parametrar. Faktorerna som styr 

byggtiden är enligt Johansson (2017):  

 Brotypens utformning utifrån längd, våningar, mellanstöd.  

 Personalstyrka och kompetensen hos både ledare och yrkesarbetare.  

 Maskiner för vilken kapacitet de har.  

 Val av lanseringsmetod som exempelvis lansering på rullar med nos eller enbart lyft 

med kran.  

 Byggmetoder som modulbygge eller komponent för komponent. 

 Typ av nedsänkningen där det antigen sker med domkrafter eller med lyft från kran, 

(Johansson 2017). 
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Faktorer som också påverkar byggtiderna, men som inte går att påverka själv enligt Hökmark 

(1978) är: 

 Fiendens fördröjande inverkan. 

 Erforderlig arbetsmängds för röjning, stöd- och banarbeten. 

 Tidsförlängningen på grund av stor arbetshöjd, obekväm arbetsplats och tekniskt svårt 

broläge. 

 Minskad arbetsprestation vid arbete under mörker, låga temperaturer och dåliga 

väderleksförhållanden.   

En överslagsmässig tidplan presenteras i Tabell 6 och kan vara till grund till den tidplan som 

ingår i hela broprojekteringen. Tiderna i tabellen varierar med parametrarna nämnda i stycken 

ovan samt brons utformning och förutsätter att erforderlig personal och lämpliga maskiner 

används. Dessutom förutsätter det att brons regeldelar är hopsatta eller i modulutförande, 

(Johansson 2017). 

Tabell 6. Överslagsmässig tidtabell. (Johansson 2017) 
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2.6 Montering  
Beredskapsbron monteras samman precis bakom ett avbrott eller i undantagsfall där 

kvarvarande bro slutar. Den byggs samman genom succesiv montering och framskjutning 

över ett lanseringsplan av rullar. Lanseringsnos, brons bärverk och lanseringssvans utgör de 

tre delarna som behövs för att få bron på plats över stöd, (Hökmark, 1978).  

Innan monteringen kan påbörjas är det av stor vikt som lanseringsplanet är i våg tvärled och 

helst även längdled. Nosen byggs på lanseringsplanet, alternativt på sidan av och lyftes på 

plats med hjälp av kran. Nosens längd avpassas så att den vid framskjutning landar på 

landningsupplaget innan den gemensamma tyngdpunkten för bärverk och nos passerar det 

främre lanseringsupplaget, (Hökmark, 1978).  

När lanseringsnosen är färdig påbörjas monteringen av bärverket med hjälp av 

monteringskran. Enligt Hökmark (1978) börjar montaget med bortre strandens änddelar som 

direkt kopplas ihop med nosen. Därefter monteras huvudbalkarna på vardera sida följt av 

tvärbalkarna. Vind- och tvärförband, samt långbalkar monteras sedan utifrån det. 

Konstruktionen skjuts fram av exempelvis hjullastare när en huvudregellängd är 

färdigmonterad, varefter upprepning sker tills hela brospannet är klart. Långbalkar utelämnas i 

det första brofacket och läggs upp i det sista brofacket, detta för att flytta konstruktionens 

tyngdpunkt bakåt. Dessa monteras sedan tillbaka när nosen har nått bortre strandens upplag 

efter lansering, (Hökmark 1978).  

Lanseringssvansen monteras sist av allt och kan utformas på olika sätt beroende på antalet 

våningar och antalet rullar vid den hitre stranden. Svansen används för att hela brons bärverk 

precis ska kunna passera det sista rullstödet och sedan sänkas ned på brostödet, (Hökmark 

1978).   

2.7 Lansering 
Lanseringen leds av byggnadschefen som till en början kontrollerar viktiga delar, som att 

ingen personal ska befinna sig på konstruktionen eller vara utsatt för klämrisk, 

säkerhetspersonalen ska finnas på plats samt att ta reda på hur långt bron från lanseras med 

hänsyn till vippsäkerheten, (Hökmark, 1978). Johansson (2017) anser att konstruktionens 

tyngdpunkt ska vara tydligt markerad för att byggledaren hela tiden vara medveten om 

tipprisken framåt och bakåt.  

Under lanseringen ska byggnadschefen alltid befinna sig på en sådan plats där han är väl 

synlig för alla och enkelt kan kommunicera. Platsen ska även ge en bra överblick av 

konstruktionen under lanseringen och var tyngdpunkten befinner sig. Om en sådan plats inte 

är möjlig ska hjälpmedel, exempelvis kommunikationsradio, användas. Under lanseringen 

övervakas samtliga upplag så att dem inte rubbas samt att bron styr i rätt riktning. 

Utskjutningen ska snabbt kunna avbrytas genom låsning av lanseringsrullarna om något går 

fel, (Hökmark, 1978).  

2.7.1 Lanseringsmetoder 

Utskjutning är den metod lämpar sig bäst vid kortare spännvidder. Påskjutande kraft verkar på 

konstruktionens bakre del, helst på huvudbalkarna eller i centrum. Påskjutningen utförs lättast 

med en hjullastare eller grävmaskin som fäster sin skopa eller lyftarm i konstruktionen och 

kan på så vis kontrollera både påskjutning och stopp. Bron skjuts sakta framåt till dess att 
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lanseringsnosen når den bortre strandens rullar. Kontroll görs kontinuerligt så att 

konstruktionen inte lämnar rullarna, (Hökmark, 1978).  

Lansering kan även ske via dragning med hjälp av en vinsch. Denna metod lämpar sig bra när 

spännvidderna är långa. Dragkraften i vinschen fås med dragblock, kompressorer eller av 

fordon. Ett fordon kan också kopplas direkt till bron med en vajer via en brytskiva. Var 

vinschen placeras beror på vad som lämpar sig bäst utifrån markförhållanden. Viktigt att 

tänka på om vinschen placeras på bortre strand är att den måste placeras tillräckligt långt fram 

från stödet så att bron kan skjutas ända fram till slutgiltigt läge. Vinschen ska inte behöva 

flyttas på någon gång under lanseringen. Johansson (2017) ger förlag i Figur 10 på tre olika 

sätt att lansera med vinsch. Mothållet, markerad med svart ruta och som verkar bakom bron, 

kan vara ett fordon eller ytterligare en vinsch.  

 

 Figur 10. Alternativa placeringar för vinsch vid lansering. (Johansson 2017) 

Vid kortare spännvidder kan även en kran användas under lanseringen. Fördelarna med denna 

metod är att längden på lanseringsnosen kan reduceras eller helt tas bort när kranen kopplas i 

brons främre kant precis innan tyngdpunkten passerar sista stöd. Lansering med hjälp av kran 

kan innebära en tidsbesparing jämfört med konventionell metod, (Johansson 2017). 

2.8 Nedsänkning 
Den vanligaste metoden för nedsänkning utförs med hjälp av en hydraulisk nedsänknings-

anordning som består av tryckkolvar med en tryckkapacitet på 65 ton. Dessa byggs in i 

fackverkskonstruktionens broände och ingår en i sats som omfattar ett nedsänkningsaggregat 

drivet av en elektrisk motor. Vid nedsänkningen används även 100-tons domkrafter som 

reservförande. För att använda domkrafterna behövs pallning för säkerheten som också ska 

byggas upp så tidigt som möjligt och helst innan bron har börjats lanseras. Materialet för 

pallningen kommer i pallningssatser, (Johansson 2017).  

Höjning och sänkning leds av ansvarig byggledare. Nedsänkningsanordningarna placeras 

under respektive ändvertikal, se Figur 11 för fast lager och Figur 12 för rörligt, därefter höjs 

bron med domkrafterna för att lanseringsnos och svans ska vara fri från rullstöd. När 

demonteringen sker av nos och svans måste minst ena broänden ligga på ett fast underlag, 

alltså pallningen, för att bron inte ska röra på sig under tiden. Efter att bron är fri från svans 
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och nos hissas den några centimeter av tryckkolvarna för att frigöra domkrafter och 

pallningen. Domkrafterna plockas bort och delar av pallningen lika så. Under sänkningen får 

endast en broände sänkas åt gången medans den andra vilar på ett fast underlag, (Hökmark 

1978). Enligt Johansson (2017) ska första sänkhöjden endast vara mellan 35 cm och 60 cm 

beroende på brons spännvidd. Därefter sker sänkning växelvis med på ca 70 - 120 cm åt 

gången. Precis som vid första sänkningen ska även den sista sänkningen endast vara av en 

höjd på 35 - 50 cm samt att det ovillkorligen skall ske vid det rörliga lagret. Kolvarna låses i 

inskjutet läge när brospannet är nedsänkt.  

 

Figur 11. Pallning och nedsänkningsanordningarna för bro med fuk vid fast lager. (Hökmark, 

1978) 
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Figur 12. Pallning och nedsänkningsanordningarna för bro med fuk vid rörligt lager. 

(Hökmark, 1978) 

Brons slutgiltiga läge visas i Figur 13. Upplagen för lagerplattorna ska bestå av armerad 

betong eller murade upplagsstenar som klarar de laster som de utsätts för i form av vertikalt 

tryck, vindlast, klimat med mera. Inga skador får finnas i området av upplagen. Fritt upplagda 

broar består av ett rörligt lager och ett fast lager i vardera broände, (Hökmark 1978).  

 

Figur 13. Brons läge efter nedsänkning. (Hökmark, 1978) 

2.9 Arbetsmiljö och riskhantering 
I reglementet Järnvägkrigsbro 3 Del 1 av Hökmark (1978) är riskhantering ingenting som 

behandlas i någon större utsträckning. Vid lyftmomenten ges direktiv om att lyftstroppar skall 

användas som hjälpmedel. Det finns även riktlinjer för att ingen deformerad lyftstropp får 
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användas eller lagas, men väldigt lite om hur hanteringen av säkra lyft skall utföras med 

hänsyn till personskada.  

Enligt Hökmark (1978) rekommenderas en arbetsställning i montagearbetet av bron eftersom 

det både underlättar arbetet samt ger personalen en säkrare arbetsplats. Monteringsställningen 

kan lämpligen vara stationär och ska placeras på ömse sidor om brospannet. Plattformarna ska 

vara 1 x 15 m
2
 med skyddsräcke på gavlar och yttre långsida. Ingen fallsele föreskrivs.   

Trafikverket tillsammans med monteringsledarna har utvecklat arbetsmiljöarbetet eftersom 

det vid alla byggarbetsplatser föreligger risk, så även med monteringen av beredskapsbroarna. 

Felaktigt handhavande under hanteringen av brons material kan förorsaka personskador, 

(Johansson 2017). Utan avsteg från Arbetarskyddsstyrelsens bestämmelser bör därför följande 

säkerhetsföreskrifter alltid följas: 

 Använd alltid personlig skyddsutrustning (hjälm, arbetshandskar, skyddsskor, 

hörselskydd, skyddsglasögon, varselkläder). 

 Anordna alltid fallskydd för bultar och annat material vid 1,5 våningar eller högre. 

 Mutterdragare skall förankras med tågvirke eller motsvarande vid övre ramstången när 

åtdragning (lossning) sker ovanför nedersta diagonalpunkten. 

 Tillse att ingen personal går eller uppehåller sig under hängande last. 

 Använd säkerhetssele vid arbete på eller i höjd med första våningens överkant. 

 Kasta eller lägg aldrig verktyg, sprintar, bultar eller annan materiel direkt på marken utan 

att först kontrollera att platsen är fri från personal. Använd handlådorna. 

 Stoppa aldrig fingrar i sprint- eller bulthål, använd i stället dornspett, nyckel eller annat 

lämpligt verktyg, som inte är härdat. 

 Tillse att monteringsplats och transportleder är hårdgjorda, jämna och fria från föremål 

som kan orsaka skada. 

 All personal skall följa instruktioner och anvisningar från ansvarig byggledare. 

 

Vid lansering av beredskapsbron är det mycket viktigt att det sker under handfast ledning just 

på grund av de stora tyngderna. Lanseringen är ett känsligt moment som kräver noggrann 

planering och kontroll för att undvika skador på personal och materiel, (Johansson 2017). 

Säkerhetsbestämmelserna för lanseringen är: 

 Lanseringen leds alltid av ansvarig byggledare. 

 Före lansering skall byggledaren gå igenom säkerhetsbestämmelser med berörd personal 

och förvissa sig om att alla vet sin uppgift. 

 Endast byggledaren har befogenhet att igångsätta rörelsen. 

 Personal placeras alltid vid varje rullupplag. Deras uppgift är att lossa/låsa bromsar samt 

att hålla rullar och pallningar under uppsikt. Personalen skall vid problem ge 

överenskommen signal för att avbryta lanseringen. 

 Ingen personal får befinna sig under eller inne i bron under lansering. 

 Byggledaren kontrollerar personligen anslutning av maskin och/eller draganordning innan 

rörelsen igångsätts. 

 Lanseringen skall alltid följa de beräkningar som är gjorda för att tyngdpunkten alltid skall 

vara på rätt sida om upplagen. 
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Precis som vid lanseringen kräver även nedsänkningen noggranna förberedelser för att verka 

på ett säkert sätt. Det finns olika metoder för att sänka ner bron i läge, men oavsett vilken som 

används skall följande säkerhetsbestämmelser beaktas, (Johansson 2017): 

 Nedsänkningen leds av ansvarig byggledare. 

 Före nedsänkningen skall byggledaren gå igenom säkerhetsbestämmelser med berörd 

personal och förvissa sig om att alla vet sin uppgift. 

 Ingen personal får befinna sig på eller under bron vid nedsänkning. 

 Endast en broände får sänkas åt gången. Bron får aldrig vila på ledade domkrafter i båda 

ändar. När ena broänden sänks skall den andra broänden vila på fast underlag och inte 

kunna röra sig.  

 Vid lutande lanseringsplan anordnas mothåll innan nedsänkningen påbörjas. 
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3 Metod och genomförande  
Detta avsnitt behandlar genomförandet av detta examensarbete. Nedan beskrivs hur 

information har hämtats från intervjuer, referensobjekt, litteratur och digitala källor samt vilka 

metodval som är gjorda.  

3.1 Tidigare undersökningar 
Dokumentationen kring dessa broar är begränsade till ett fåtal böcker och personer vilket gör 

informationen ”smal” till detta examensarbete. Ingen rapport om beredskapsbroar finns att 

tillgå varken på mediaarkivet på Umeå Universitetsbibliotek eller i uppsatsportalen DiVA. 

Det finns dock tidningsreportage publicerade om beredskapsbroar, men dessa ansågs inte vara 

stärkande av rapporten utifrån dess innehåll. Enligt Johansson (2017) har det genomförts 

utredningar inom Försvarsmakten om andra typer av beredskapsbroar, men inget om 

Järnvägskrigsbro 3. 

3.2 Forskningsmetod 
Metoden som har använts för att göra rapporten vetenskaplig är huvudsakligen den 

kvalitativa. Den kvalitativa metoden riktar sig mot att använda sig av mindre källor och där 

till mindre data, men med en större kvalité i informationen. Genom att använda sig av 

kvalitativa metoder är det lättare att få fram verkliga egenskaper i ämnet som undersöks. 

Resultaten som fås av den kvalitativa data ska sedan analyseras och tolkas för att urskilja de 

eftersökta resultaten, (Backman 1998). Detta kan jämföras med den kvantitativa metoden som 

syftar till att få fram mätbara egenskaper, exempelvis mängder och siffror. Målet med den 

kvantitativa metoden är att utifrån den stora mängden data se och undersöka olika variationer 

i resultaten, (Backman 1998). 

Examensarbetet om Järnvägskrigsbro 3 faller inom ramen för en deskriptiv studie, vilket 

innebär att det är en beskrivande undersökning av ämnet. Deskriptiva studier kan även 

benämnas som observationsstudier, (Forskning pågår u.å). 

Med anledning av den begränsade informationen om beredskapsbroar låg ett stort fokus på att 

använda sig av den kvalitativa metoden. Samtidigt fanns det vid referensprojektet tillgång till 

nyckelpersoner som hade en djupare kunskap inom ämnet och kunde därmed ge en kvalitativ 

information.  

3.3 Datainsamling 
Insamling av fakta har skett från digitala källor, tryckta publikationer, kvalitativa intervjuer 

och fältobservationer. Den digitala informationen har till största del hämtats från 

Trafikverkets hemsida eftersom de erhåller materialet till beredskapsbroarna. Trafikverkets 

hemsida har dessutom information publicerade om pågående och avslutade väg- och 

järnvägsprojekt runt om i Sverige.  

Information till teoriavsnittet har huvudsakligen hämtats från handboken 

Fältarbetsreglemente för armén, Järnvägskrigsbro Del 1 från 1978 eftersom den är en av få 

källor som beskriver Järnvägskrigsbro 3. Reglementet tar upp mycket av organisation, 

projektering och planering och det som står där bygger på många års beprövad erfarenhet. 

”Den beprövade erfarenheten är väl vetenskapligt gångbart eftersom den bygger på 

dokumenterade utvärderingar.” (Larsson 2017). På grund av att informationen i reglementet är 

relativt ”ur tiden” har monteringsledare delat med sig av fördjupad kunskap kring dem för att 

ge en mer rättvisande bild över hur monteringsarbete pågår i dagens projekt.  
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3.4 Intervjuer 
För att skapa en bredare information och djupare studie har kvalitativa intervjuer liknande den 

semi-strukturerade metoden genomförts. Kännetecknande för semi-strukturerade intervjuer är 

att de ofta inleds med öppna frågor som succesivt blir mera detaljerade och ingående. 

Frågorna i intervjun var objektivt ställda och utformade så att de på något vis inte skulle leda 

till ett specifikt svar och gynna ett visst utfall. Enligt Bryman (2011) kan det vara en fördel att 

ha en frågemall med centrala frågor och utifrån dem komma med följdfrågor vilket också 

gjordes i intervjuerna.  

Syftet med intervjuerna var att skapa mer av ett samtal utifrån utvalda huvudfrågor för att 

sedan analysera svaren och stärka rapportens innehåll. I och med frågorna i intervjun var 

relativt öppna kunde långa svar leda till att frågor längre fram redan blev besvarade.  

Två olika frågemallar togs fram för att anpassa dem efter personerna som skulle bli 

intervjuade. Detta eftersom de intervjuade personerna har olika roller i inom dessa broprojekt. 

Alla intervjuer ägde rum på referensprojektet i Oxberg där anteckningarna fördes ner på 

papper. Stödord och ordagranna meningar låg till grund för att vid ett senare tillfälle summera 

och skapa en struktur av svaren från intervjuerna.  

Svaren till frågorna summerades och sammanfattades under kapitel 4.2 Kvalitativ intervju. 

Svaren ligger till grund för diskussionen och slutsatsen av arbete med Järnvägskrigsbro 3. 

Utöver frågorna i intervjun fördes det kontinuerliga samtal med berörda personer inom 

referensprojektet, mestadels med produktionschefen Olofsson (2017). Den löpande 

informationen där ifrån utgör också en dal av samma kapitel.  

3.4.1 Intervjudeltagare 

Monteringsledaren Bengt Fridh (2017) från TEBRO har en utbildning som ingenjörsofficer 

vid Göta Ingenjörregemente Ing 2. Han är utbildad broingenjör och har jobbat med militära 

broar mellan 1974 – 2015. Företaget TEBRO startade han 1992. Kompetensen och 

bakgrunden som Bengt Fridh har gör honom till en pålitlig källa för arbetet.  

Lars-Åke Johansson (2017) från Lars-Åkes Alltjänst är den andra monteringsledaren och kan 

även han ses som en pålitlig källa. Lars-Åke har precis som Bengt Fridh en bakgrund inom 

Försvarsmakten med arbetsledning av Järnvägskrigsbro 3 och andra beredskapsbroar.  

Axel Olofsson (2017) är produktionschef på broprojektet i Oxberg och tillhör Skanska 

Sverige AB. Han hade det övergripande ansvaret på arbetsplatsen och var högst delaktig i 

projekteringen och planeringen inför produktionsstart.  

3.5 Referensprojekt 
Brobytet av den cirka 100 m långa väg- och järnvägsbron i Oxberg har varit studiens 

referensprojekt, se Figur 14. Skanskas broprojekt omfattades, förutom att montera 

beredskaps-bron, också av att demontera den befintliga bron, vilket inte behandlades i denna 

studie. Eftersom hållfastheten var okänd och satt till noll för den befintliga bron krävdes en 

komplicerad lösning med grova stålbalkar och lyftbockar för lyckas lansera av den. Med 

anledning av att stålbalkarna och lyftbockarna redan var på plats användes därför dem också 

till att lansera ut beredskapsbron vilket innebar har det inte skedde enligt det traditionella 

sättet beskrivet i teorin.  
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Figur 14. Den befintliga Oxbergsbron över Österdalälven. 

Den projekterade byggtiden för projektet har varit från vecka 10 till och med vecka 25 vilket 

innebär att det löpte samtidigt som perioden för examensarbetet. Under studietiden gjordes två 

stycken platsbesök i Oxberg. Under den första veckan studerades arbetet med 

lanseringsplanen och monteringen av Järnvägskrigsbro 3. Det var viktigt att redan första 

veckan komma i kontakt med monteringsledarna föra att få en bättre uppfattning och kunskap 

om brosystemet och dess användning. Vid återbesöket några veckor senare utfördes intervjuer 

med monteringsledarna och med Skanskas arbetsledning. Under denna vecka studerades även 

lanseringen av brospannen samt nedsänkningarna av dem.  

3.6 Utformning av checklista 
Checklistan som upprättades följde inte någon specifik mall utan genomfördes i samråd med 

nyttjande personer på Skanska. Det som styrt designen av checklistan är att den ska vara 

överskådlig och enkel att använda sig ut av. Checklistan bygger på de viktigaste 

beskrivningarna som finns att tillgå i reglementet av Hökmark (1978) samt erfarenheterna 

från referensprojektet i Oxberg. Checklistan delas upp i två delar, en för planering som 

fokuserar på hur momenten ska utföras och en för projektering som fokuserar på mängder och 

siffror.  
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4 Resultat 
I det här avsnittet presenteras resultatet av studien. Resultatet bygger på fakta som har hämtats 

från observationer av referensprojektet samt intervjuer. Examensarbetet har resulterat i en 

checklista som presenteras i Bilaga 1 och framhäver på ett strukturerat sätt de viktigaste 

lärdomarna som framkommit under hela studien.  

4.1 Fältobservationer 
Under delar av studietiden har observationer utförts på arbetsplatsen i Oxberg. Här under 

presenteras vad som observerats från referensprojektet. 

4.1.1 Konstruktion och utformning 

Bron utformades efter en mängd parametrar. Utifrån huvudsakliga faktorer som brons 

egenvikt med överbyggnad, brospannens längd, trafiklast med mera, fick en extern konsult i 

uppdrag att ta fram hur bron skulle utformas. Eftersom Oxbergsbron var en kombinerad väg- 

och järnvägsbro kunde inte konstruktören utgå från framtagna tabellvärden, se Bilaga 6 

(BaTMan), som han vanligtvis skulle ha gjort. Tabellvärdena är endast modifierade för 

vägtrafik vilket ledde till att konstruktören fick kontrollräkna på de antal våningar och fack 

som ändå kunde erhållas där ifrån. Uträkningarna ledde till att brons utformning fick 

uppdateras något från tabellvärdena. Vid de kortare brospannen på 27 meter dimensionerades 

beredskapsbron till 1 våning och 13 fack. Beräkningarna för mittenspannet på cirka 47 meter 

resulterade i 2 ½ -våning med 22 fack. Brons utformning visas i Figur 15.  

 

Figur 15. Utformningen av beredskapsbron över Österdalälven.  

4.1.2 Organisation 

Till den nya Oxbergsbron hade Skanska en arbetsledning på två man, en produktionschef som 

hade det övergripande ansvaret och en arbetsledare som såg till att verktyg och material fanns 

tillgängliga. En projektingenjör fanns också att tillgå som stundtals var på plats. 

Arbetsledningen hade ständig kontakt med både interna och externa konsulter som hjälpte till 

med frågor om konstruktionen. Till skillnad från en monteringsledare hade arbetsledningen 

inget krav på att besitta tidigare erfarenheter av beredskapsbroar från Trafikverket. Skanskas 

arbetsledningen som heller inte hade några erfarenheter av dessa broar hade däremot studerat 

dem inför projektet för att sitta på en djupare kunskap och förståelse kring dem. Att leda andra 

projekt inom infrastruktur var dock inget nytt för produktionschefen eller arbetsledaren.   

Vid broarbetet leddes montaget att två tidigare erfarna monteringsledare som instruerade åtta 

eller nio yrkesarbetare till att montera. Yrkesarbetarna bestod av ställningsbyggare vilket 

också gjorde det smidigt när ställning behövdes till både montagearbetet av bron och till den 

befintliga bron för avlansering. Till deras hjälp fanns en mobilkran, en hjulgrävare, en 

hjullastare och en mätningstekniker. Mätningsteknikerns huvuduppgift var att märka ut var 

boggierullarna till beredskapsbron skulle placeras i lanseringsplanet. Detta är en mycket 

noggrann process för att bron ska kunna lanseras rakt och att rullarna befinner sig på korrekt 

avstånd mellan varandra enligt beräkningar. I jobbet med lanseringsplanen gick, tillsammans 

med mätningsteknikern, en markarbetare som assisterade hjulgrävaren samt en smed som 
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svetsade stopplåtar vid rullarna. Utöver lanseringsplanen behövdes också mätningsteknikern 

till utsättning av de nya brolagren.  

4.1.3 Lanseringsplan 

Innan uppförandet av lanseringsplanen påbörjades utfördes beräkningar på markförhållanden 

och boggierullarna för att säkerställa att lanseringsplanen skulle förbli orörd under 

brobyggandet. Man insåg ganska snabbt att grusmaterial skulle behövas för att stärka marken 

längs lanseringsplanet och även för att komma upp i rätt höjd. Lanseringsplanen hade ena 

monteringsledaren redan skissat på, men efter kontrollberäkningar av den externa 

konstruktören reviderades den något. Den slutgiltiga lanseringsplanen som användes finns 

under Bilaga 3.  

Ytan som lanseringsplanet behövde var stor. Det som röjdes undan var broräcken och en 

elledning mot en intilliggande fastighet. Schakter kring det främre lanseringsplanet kördes 

bort och fylldes med ett bättre krossmaterial. Vid det bakre lanseringsupplaget jämnades en 

plan yta för att underlätta monteringen. Därefter kördes sten- och grusmaterial ut till 

punkterna där rullarna skulle stå. Höjderna kontrollerades med hjälp av ett laserinstrument så 

att alla rullar hamnade i våg med varandra. Grusupplagens höjder och placeringar 

kontrollerades sedan ytterligare med mätningsteknikerns totalstation. Innan rullarna 

placerades lades shims eller körplåt ut på grusupplagen som rullarna skulle stå på. 

Körplåtarna var av olika dimensioner, framräknade av konstruktör för att fördela ut trycket 

över marken.  

4.1.4 Material och maskiner 

Allt bromateriel och tillhörande verktyg till konstruktionen ansvarade monteringsledarna för 

att ta fram. De hade läst av i tabell hur mycket och vilka komponenter som behövdes för att 

bygga beredskapsbron utifrån hur konstruktören hade utformat bron. Tabellen för vilka 

material som behövdes hämtades ur Fältarbetsreglemente Järnvägskrigsbro Del 3 av 

Hökmark (1978). 

Huvudsakliga maskiner och övrig utrustning som används under monteringen var:  

 Mobilkran 

 Hjulgrävare med rotortilt 

 Hjullastare 

 Ställning 

 Belysning 

 Kompressor 

 Mutterdragare 

 Verktygssats 

 Lyftstroppar 

 Avvägningsinstrument laser 

 Vibroplatta 

Maskinerna som användes under monteringen hyrdes specifikt till broprojektet och gjordes i 

samråd med monteringsledarna för att skapa bästa möjliga förutsättningar för en produktiv 

montering. Materielen och verktygssatsen som Trafikverket tillhandahöll kompletterades med 

ytterligare verktyg för att kunna genomföra alla moment.  
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I övrigt etablerades arbetsplatsen med manskapsbodar för tillgång till omklädning och raster.    

4.1.5 Tidplan 

Planeringen av tidplanen skedde tillsammans med monteringsledarna som hade störst kunskap 

om hur många resurser som behövs för att klara monteringen. Tidplanen fick revideras några 

gånger under projektet. Här följer en överskådlig tidsuppfattning över momenten:  

 Uppbyggnaden av lanseringsplanen tog en vecka utförda av en hjulgrävare, en 

yrkesarbetare, en mätningstekniker och en smed.  

 Montering av hela brokonstruktion (lanseringsnos, tre brospann och lanseringssvans) 

tog tre veckor och utfördes av två monteringsledare, åtta ställningsarbetare, en 

mobilkran och en hjulgrävare.  

 För lanseringen krävdes två monteringsledare, fyra ställningsarbetare och en 

mobilkran som i en veckas tid lanserade alla brospann till rullbockarna.  

4.1.6 Montering 

Inför monteringen säkerställdes arbetsplatsens storlek genom en okulär besiktning 

tillsammans med monteringsledarna. Det som undersöktes var bland annat om ytan var 

tillräckligt stor för upplagen och hur pass kuperad terrängen var. Efter undersökningen fylldes 

ojämnheter i marken med stenmaterial för att skapa en plan materialupplagsyta och 

arbetsplatsdispositionen över monteringsplatsen färdigställdes, se Figur 16. 

När materialtransporterna kom placerades dem på strategiska ställen för att undvika onödig 

förflyttning. Principerna var dom att kranen enkelt skulle nå modulerna och tvärbalkarna från 

den plats som den stod samt att övriga delar skulle vara enkla att lyfta fram succesivt. Ytan 

mellan lanseringsplanen och materialupplagen lämnades bred för hjulgrävare och hjullastare 

att transportera material.  
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 Figur 16. Arbetsplatsdispositionen över sammansättningsplatsen på referensprojektet. 

(Johansson 2017) 

I monteringsarbetet användes moduler av diagonalrutor för öka produktiviteten. Dessa 

moduler kom hopmonterade från Trafikverkets materialplats i Nässjö och från ett precis 

avslutat projekt i Göteborg. Med lastbil fraktades modulerna till materialupplagsplatsen i 

Oxberg. Modulerna var utformade i en våning och två fack eller i 1 ½-våning och två fack, se 

Figur 17. På grund av totalhöjden kunde inte 2 ½ -våningar transporteras på lastbilen och 

därför fick mittenspannet monteras ihop först med en våning följt av 1 ½-våning.  

 
Figur 17. Modulerna vid referensprojektet. 

Monteringen påbörjades med lanseringsnosen som bestod av Bailey Bridge 2-material vilket 

är lättare och tunnare än materialet från Järnvägskrigsbro 3. Under hela monteringsprocessen 

användes mobilkranen till att lyfta delar från materialupplagsplatsen till monteringstäten. När 

lanseringsnosen var byggd rullades konstruktionen framåt med tryck från hjulgrävaren eller 

hjullastaren. Första brospannet som bestod av en våning kunde därefter påbörjas. Från 

materialupplagsplatsen kopplade två yrkesarbetare modulerna till mobilkranen. Kranen lyfte 

sedan modulerna till monteringstäten där de monterades till konstruktionen. Lyften skedde 

under svaga vindförhållanden och med hjälp av en lina kopplad till modulen, så kallad 

styrlina, kunde eventuella rotationer kontrolleras. När första brospannet var klart påbörjades 

mittenspannet som bestod av 2 ½ -våning. Ställning användes på båda sidor av brospannet 

med yrkesarbetare på varje våningsplan. Vid fallrisk användes alltid sele. Modulerna 

monterades först med luftdrivna mutterdragare och kompletterades senare med batteridrivna. 

Monteringsmomentet av 2 ½ -våningen visas i Figur 18. Till sist monterades sista spannet 

som precis som första också bestod av en våning och samma antal fack.  
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          Figur 18. Vid monteringstäten på referensprojektet ska en modul bestående av två  

          fack och 1 ½ -våning precis monteras. 

4.1.7 Lansering 

Lanseringen av bron skedde inte på ett traditionellt sätt där hela konstruktionen skjuts fram till 

dess att lanseringsnosen landar på den bortre strandens rullupplag. Anledningen var att den 

befintliga bron, som klassats som noll i bärighet, var tvungen att lanseras bort med hjälp utav 

lyftbockar. Med dessa bockar lyfte man bron och rullade av den på två stycken HEB1000-

balkar, så kallade lanserbalkar, som var placerade på vardera sida av bron, se Figur 19. 

Eftersom konstruktionen med balkarna och rullbockarna redan var på plats beslöt man därför  

för att använda dem även till lanseringen av beredskapsbron.   

Innan lanseringen påbörjades hade en konstruktör räknat på vilka avstånd bockarna skulle 

”fånga upp” beredskapsbron. Ritningarna och arbetsgången för momentet presenteras under 

Bilaga 4 och 5. Tyngdpunkten för bron markerades med sprayfärg för att monteringsledarna 

enkelt skulle se var den befann sig under lanseringen.  
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            Figur 19. De två lyftbockarna ståendens på HEB1000-balkarna efter att  

            befintliga bron är borttagen. 

För att minska belastningen på lyftbockarna kopplades de tre brospannen isär och lanserades 

ut en i taget. Hela arbetet med lanseringen leddes av två monteringsledare. Brospannen 

lanserades ut med påskjutande kraft från hjulgrävaren fram till bockarna utan att dess 

tyngdpunkt passerade sista rullstöd. Därifrån kopplades den främre broänden i den bortre 

bocken med hjälp utav de nedhängande domkrafterna. Bocken lyfte brospannet precis så att 

den lättade från rullstöden och med vajer kopplat från bortre strand drogs brospannet ut längs 

med HEB-balkarna tills dess att bock nummer två kunde kopplas till brospannets bakre del. 

När brospannet bars upp av bockarna kunde lanseringssvansen monteras av. Vajern drog 

därefter bockarna tillsammans med brospannet bort till brostöden. Detta upprepades för 

samtliga tre brospann, men skiljde sig något åt i storlek på lanseringssvans och avstånd till 

bockarna.  

4.1.8 Nedsänkningen 

Bockarna användes precis som vid lanseringen också vid nedsänkningen. Det fanns ingen 

anledning att hissa ner beredskapsbron från bockarna på domkrafter som i sin tur hissar ner 

bron på upplagen. Istället sänkte bockarna ner bron direkt på upplagen. Arbetet leddes av 

monteringsledare tillsammans med personerna som manövrerade bockarna. Bron började först 

att sänkas ned på det fasta lagret för att den skulle befinna sig i rätt läge. Därefter sänktes den 

andra broänden ner på det rörliga lagret. När bron var plats skruvades den ihop med 

respektive lager och därmed var monteringen och lanseringen av beredskapsbron genomförd. 

4.1.9 Arbetsmiljö och riskhantering 

Utöver säkerhetsreglerna av beredskapsbron skulle alla på arbetsplatsen förhålla sig till den 

upprättade arbetsmiljöplanen av hela broprojektet. Riskinventeringar utfördes inför projektets 

start för att kartlägga alla de risker som kunde uppstå under projektets genomförande och hur 
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man åtgärdar dem. Dessutom var arbetsberedningar tvungna att genomföras tillsammans med 

berörda av de aktuella arbetsmomenten. Monteringsledarna hade redan arbetsberedningar 

planerade för arbetsmomenten, men dessa reviderades tillsammans med produktionschefen 

för att passa in bättre på projektet. I och med att även lyftkranar fanns på plats upprättades 

lyftplaner för att gå igenom vilka roller och ansvar alla inblandade skulle ha, vilka lyft som 

skulle utföras samt vilka laster lyften skulle kunna tänkas ha. Arbetarna på arbetsplatsen var 

dessutom alla utbildade inom säkra lyft. 

Vid arbete från höjd högre än två meter var det krav på att använda fallsele när inte 

skyddsräcken var tillräckliga. Under montagearbetet av beredskapsbron användes ställning på 

vardera sida av bron. Eftersom montaget skulle vara effektivt och smidigt används därför inga 

skyddsräcken mellan ställningen och brokonstruktionen vilket betydde att alla på plattformen 

var tvungen att använda fallsele. Fallselen utnyttjades även vid nedsänkningen om personer 

befann sig ovan på och kopplade. 

Personlig skyddsutrustning var ett krav på arbetsplatsen. Vid brobyggnaden uppdagades det 

dock ett problem med skyddsglasögon som inte slöt tillräckligt tätt när en stålflisa flög upp i 

ett öga hos en yrkesarbetare efter ett hammarslag. Det ledde till att arbetarna fick glasögon 

med bättre skydd som slöt tätare kring ögonen. Under brobyggnaden var det också viktigt att 

utnyttja den maskinkraft som fanns vid arbetsplatsen eftersom materielen vägde mycket tungt.  

Eftersom elementen oftast var monterade till moduler fanns det en risk för tippning när de 

stod uppradade på upplagsplatsen. För att förhindra att någon arbetare skulle få en modul över 

sig och skadas spände man därför fast dem med spännband i upplagen som visas i Figur 20. 

Dessa lossades sedan när lyftkranen var redo att lyfta dem på plats.  

 



  

 

                

 30  

              Figur 20. Moduler fastspända med spännband. 

4.2 Kvalitativ intervju 
Båda monteringsledarna ser ett kraftigt ökande i användningen av beredskapsbroar i Sverige. 

De anser att Trafikverkets övertagande av systemet på 2000-talet har lett till att dessa broar nu 

mera blir allt vanligare att använda sig ut av under broreporationer. Tidigare har brosystemet 

varit avskräckande på grund av dess många komponenter, men för varje lyckat projekt ökar 

tryggheten att använda sig av dem. Johansson (2017) tycker att Järnvägskrigsbro 3 är ett 

effektivt och mycket flexibelt systemet eftersom det kan utformas på många olika sätt 

beroende på fall. Olofsson (2017) samtycker om att systemet är effektivt och tycker att det 

borde ”…nyttjas i så stor utsträckning som möjligt, framförallt då materielen för stommen 

redan finns i Trafikverkets ägo.”. 

De stora förändringarna som har skett genom åren är bland annat att bättre maskiner har 

tillkommit. Kranarnas lyftkapacitet och arbetsradie har ökat. Hjulgrävaren med rotortilt har 

kommit och blivit väldigt värdefull samt användandet av batteridrivna mutterdragare när 

slangen för de luftdrivna inte behöver släpas runt. Något som också har utvecklats är 

monteringsarbetet som har gått mera åt modulmontage jämfört med traditionell montering där 

del för del monteras. Tillsammans har alla förbättringar lett till att antalet yrkesarbetare 

minskat avsevärt, (Johansson 2017). Fridh (2017) tillägger att projekteringen och planeringen 

går mycket snabbare idag än för många år sedan. Det är bland annat på grund av att nya 

tabeller om brons kapacitet utifrån fack och våningar har uppdaterats. Även 

egenkontrollplaner har framtagits som fungerar som kvalitetssäkring under montaget.  

Inför ett projekt med beredskapsbroar är det otroligt viktigt att monteringsledarna involveras 

tidigt i projekterings- och planeringsarbetet. Många underskattar bland annat ytan som behövs 

för materielupplaget och hur omfattandet arbetet med lanseringsupplaget är. Vid avvikelse av 

tabellvärden, som i ett fall när en kombinerad väg- och järnvägsbro används, måste 

projektören se till att koppla in en konstruktör som räknar på konstruktionen. 

Monteringsledarna kan inte ta något ansvar för avsteg mot tabellvärden, (Johansson 2017) 

(Fridh 2017). Enligt Olofsson (2017) är monteringsledarnas roll mycket viktig, inte bara för 

att dom hjälper till att planera och arbetsbereda utan också för att dom sedan leder arbetet med 

lanseringsplan, montaget, lanseringen och nedsänkningen.  

En utmaning med Järnvägskrigsbro 3 och beredskapsbroar överlag är att kompetensen för hur 

de ska monteras är väldigt begränsad till ett fåtal personer, något som är Trafikverkets 

ansvarsområde. Att utbilda yrkesarbetare utan erfarenheter om Järnvägskrigsbro 3 till att 

montera tar bara fyra timmar säger Johansson (2017), men Fridh (2017) ser ett bekymmer 

med att en monteringsledare kontinuerligt måste instruera arbetsgången. Om Trafikverket  

istället skulle erbjuda utbildad monteringspersonal skulle arbetet bli effektivare anser han. 

Riskerna i arbetet med beredskapsbroar är framför allt buller, vibrationer, klämskador, tunga 

lyft och fall. Därför är det viktigt att använda personlig skyddsutrustning, utnyttja maskinella 

resurser och förhålla sig till arbetsmiljöplanen. Inom själva produktionen är lanseringen och 

nedsänkningen de mest kritiska och komplicerade momenten. Båda momenten kräver en hög 

precision och är farligare då den tunga konstruktionen är i rörelse. Det sker dessutom på 

mindre och trängre utrymmen jämfört med övriga arbetsmoment, (Johansson 2017) (Fridh 

2017).  
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Utmaningar för Skanska som byggentreprenör har funnits i både planeringen och 

produktionen. Olofsson (2017) upplever att planeringen har varit komplicerad när 

omfattningen inte riktigt går att precisera. Inte heller har det underlättat att ibland behöva utgå 

från handlingar som varit mycket gamla. Problematiskt har också den befintliga bron varit på 

grund av det dåliga skick som den befann sig i. Det som har varit viktigt och underlättat 

många moment är alla de arbetsberedningar och arbetsgenomgångar som har utförts 

tillsammans med maskinförare, kranförare, monteringsledare, yrkesarbetare med fler, 

(Olofsson 2017).  

Trots att Järnvägskrigsbro 3 är ett flexibelt och snabbarbetad system finns det förbättrings-

åtgärder att utföra. Boggierullarna är stora och tunga, dessa skulle exempelvis kunna ersättas 

med glidlager av teflon som både skulle vara lättare och utgöra en mindre totalhöjd då färre 

delar behöver användas. Det andra som går att förbättra är logistiken till arbetsplatsen. 

Eftersom det blir allt vanligare att använda sig av moduler skulle ett anpassat specialflak 

möjliggöra att större moduler kan transporteras utan att behöva minska ner dem allt för 

mycket i storlek, (Johansson 2017).   
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5 Analys 
I detta avsnitt kommer kritik av studien att behandlas och analyseras. Här kommer också 

arbetsmomenten att analyseras för att se eventuella skillnader i teori och resultat.  

5.1 Kritik 
Den utvärderande forskningen med inriktning på kvalitativa metoder användes för att uppnå 

syftet och målet med studien. Nedan kommer kritik att behandla de styrande parametrarna för 

hela studien.  

5.1.1 Metod 

Referensprojektet i Oxberg var egentligen ett stort och komplicerat broprojekt som många 

gånger ledde till att unika lösningar fick användas. Studien inriktade sig därför till att 

utvärdera delar av produktionen som alltså var arbetet kring Järnvägskrigsbro 3. Perspektivet 

av utvärderingarna är sett från byggentreprenörens, men det utesluter inte att de kan se olika 

ut för andra byggentreprenörer.  

Det finns en sannolikhet för att objektiviteten inte varit hundraprocentig när fallföretaget 

Skanska har varit en möjlig arbetsgivare för författaren. Alla arbetsmoment har inte kunnat 

studerats på plats på grund av geografiskt långt avstånd till referensprojektet vilket minskar 

objektiviteten när anställda till fallföretaget måste delge detaljer kring momenten. 

Att utveckla brosystemet i sig var aldrig något mål med studien trots att det fanns en del 

förbättringar att utföra på det. Fokuset på alternativa förbättringarna har legat på 

projekterings- och planeringsarbetet samt utförandet av de ingående arbetsmomenten. Det 

gjordes genom analyser av teori, fältobservationer och intervjuer för att skapa en bild av vad 

som går att utveckla.  

5.1.2 Källor 

Källorna som har använts i studien har varit begränsade i antalen för att fokusera på dem som 

ger en djupare kunskap inom ämnet, men också på grund av att källornas tillgängligheten har 

varit bristande. Troligtvis skulle mer nedlagd tid på insamlingen av källor skapa en större 

tillgång av dem, men som då skulle minska tiden för djupare analyser. Litteraturen som 

användes för forskningsmetodiken kan anses vara diffus för om det verkligen passar in i 

byggsammanhang när den egentligen riktar sig till samhällsvetenskap. Däremot har 

metoderna beskrivna i litteraturen dock fungerat för att genomföra examensarbete och 

slutligen dra slutsatser kring ämnet.  

Inom teoriavsnittet hade fler källor kunnat användas för att skapa en pricksäkrare och bättre 

grund till teorin. Tillförlitligheten i reglementet anses däremot väldigt hög eftersom det 

byggde på många års erfarenheter och har brukats både inom Försvarsmakten och nu mera 

inom Trafikverket. Tillförlitligheten i kurslitteraturen för metodiken anses också vara av den 

högre skalan då de riktar sig till högskolor och universitet.  

Användbarheten av reglementet har varit relativt hög när arbetsmomenten skulle beskrivas. 

Det som skapat svårigheter i tolkningarna av texterna är bland annat att Järnvägskrigsbro 3 

ursprungligen används för krisberedskap vid exempelvis krig. Lägg där till att reglementet är 

skriven på 70-talet då maskiner och synen på arbetsmiljö inte var lika utvecklat som idag.  
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5.1.3 Kvalitativa intervjuer 

Syftet med intervjuerna var huvudsakligen att samla in djupare kunskap från 

monteringsledarna och deras erfarenheter av Järnvägskrigsbro 3. Båda jobbade åt sitt eget 

företag vilket gjorde att frågorna inte på något sätt fick leda till att de säljer in brosystemet 

och deras kompetens. Det skulle innebära att svaren på frågorna inte skulle vara objektiva.  

För att öka datainsamlingen från intervjuerna hade, utöver monteringsledarna och 

produktionschefen, en väl insatt projektingenjör också kunnat intervjuats för att ge sin syn på 

ämnet. 

5.1.4 Referensprojekt och fältobservationer 

Oxbergsbron användes som referensprojekt främst för att projektet löpte samtidigt som 

perioden för examensarbetet vilket möjliggjorde att fältobservationer kunde genomföras. Som 

det tidigare nämndes var broprojektet i sin helhet komplicerat vilket gjorde att moment som 

lansering och nedsänkning inte utfördes på traditionella sätt. Det kan påverka att analysen 

kring de momenten inte blir lika utvecklande som de övriga.  

Under fältobservationerna som ägde rum under två platsbesök på referensprojektet kunde 

samtliga moment studeras mer eller mindre. Observationerna utfördes samtidigt som 

produktionen pågick vilket gjorde att begränsad tid fanns till att intervjua och diskutera med 

inblandade personer. Tid avsatt för intervjuer och diskussioner skapade bättre dialoger när 

följdfrågor kunde ställas och besvaras.  

5.2 Analys av resultaten 
Teori, fältobservationer och intervjuer kommer här att analyseras för att senare kunna dra 

slutsatser kring frågeställningarna från syftet. Analysen belyser skillnader i teori och 

resultaten där de ingående momenten analyseras var för sig. Analysen hjälper även att urskilja 

vilka arbetsmetoder som är aktuella och där med ska ingå i checklistan under Bilaga 1. 

5.2.1 Konstruktionen 

Järnvägskrigsbro 3 är klart ett flexibelt system som går att använda vid många tillfällen. Att 

det dessutom går snabbt att bygga visade sig på referensprojektet om man bortser från övrigt 

arbete med den befintliga bron. Därför är det ingen konstighet att monteringsledarna ser en 

stark ökande efterfrågan på dessa system. Tabellvärden gör det enkelt för monteringsledarna 

att ta fram hur många fack och antal våningar brospannen behöver för det specifika fallet. Om 

tabellvärden behöver frångås kan en konstruktör, som vid referensprojektet, kopplas in och 

räkna på konstruktionen för att säkerställa hållfastheten. Det är förståeligt att 

monteringsledarna inte kan ta ansvar under avsteg från tabellvärden.  

5.2.2 Organisation och resurser 

Organisationen för att styra ett projekt med Järnvägskrigsbro 3 anses inte behöva vara så 

omfattande som beskrivet i reglementet. Referensprojektet i Oxberg klarade sig bra med en 

ledning av produktionschef tillsammans med arbetsledare och delvis en projektingenjör. 

Monteringsledarna spelar en viktig roll i planeringen och utförandet. Det är på gränsen till att 

byggentreprenörer och beställare är alldeles för beroende av dem vilket kan skapa problem 

och begränsningar om flera projekt av Järnvägskrigsbro 3 ska starta samtidigt. Deras 

kompetens är värdefull och därför ska de också kopplas in tidigt i ett projekt för att göra rätt 

från början.  
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Anledningen till att organisationen för projekten inte behöver vara lika omfattande nu som 

tidigare kan till stor del bero på att det idag finns mera tid till att planera arbetet i förväg samt 

att produktionen inte behöver gå lika snabbt som vid krigssituationer. Fler faktorer kan vara 

att arbetsledningen har större ansvar nu än tidigare och att lägre produktionskostnader har 

större betydelse.  

Minskandet av resurser ser främst ut att bero på ökad kapacitet hos maskiner, men också att 

modulutförande minskar arbetsmoment. Ena monteringsledaren ville se en monteringsgrupp 

utbildade av Trafikverket för att vid varje projekt slippa utbilda yrkesarbetare på plats. Om det 

nu bara tar fyra timmar att utbilda dem på plats finns egentligen inget behov av tillgång till 

sådan personal. Att använda sig ut av ställningsbyggare som yrkesarbetare till järnvägskrigs-

bron har visat sig varit ett bra val när det samtidigt har behövts byggas en hel del ställningar 

inom projektet. Antalet yrkesarbetare som behövs till monteringen varierar såklart med brons 

storlek. Åtta till nio arbetare visade sig vara lämpligt vid referensprojektet. Vid forceringen 

skulle fler yrkesarbetare kunna sättas in, men mobilkranens manövrering och kapacitet skulle 

fortfarande vara styrande, precis som reglementet beskriver.  

Smeder eller svetsare är inget som nämns vara en del av något av de avdelningar som 

reglementet beskriver det. Vid referensprojektet har de däremot varit nödvändiga och behovet 

av dem finns säkerligen på andra projekt också. Mätningstekniker, markarbetare och 

maskinförare är också nödvändiga resurser, framför allt vid lanseringsplanet.  

5.2.3 Lanseringsplanet 

Lanseringsplanet beskrevs som ett av de viktigaste momenten för en störningsfri produktion i 

reglementet. Det var något som Skanska satsade på genom att också ta in en extern 

konstruktör som fick kontrollera och revidera monteringsledarnas förslag till lanseringsplan. 

Genom att först fylla med grusmaterial innan boggierullarna placerades ut skapades också bra 

markförhållanden. Rullarna förblev stabila under hela monteringen och lanseringen av bron, 

kontrollerat av mätningsteknikern. Tiden som lades ner skapade också ett problemfritt arbete 

därefter.  

5.2.4 Maskiner 

Kombinationen av att montaget utförs med moduler och att mobilkranarna har en bättre 

kapacitet samt arbetsradie resulterar i att bara en lyftkran behövs under arbetet med 

Järnvägskrigsbro 3. Reglementet förespråkade ytterligare en kran vid materiel-

sammansättningsplatsen, men denna anses inte behövas när moduler kommer transporterade 

till arbetsplatsen. Vid stora dimensioner av Järnvägskrigsbro 3, exempelvis en fyravåningsbro, 

kan dock ytterligare en kran vara nödvändig om moduler måste kopplas ihop med varandra 

innan de lyfts och monteras till brospannet.  

Övriga maskiner och verktyg som behövs under produktionen är minst de som användes vid 

referensprojektet, presenterade i punktform. Byggentreprenörer får räkna med att behöva 

komplettera allt eftersom vad som efterfrågas. Det är viktigt att stämma av med 

monteringsledarna inför projekt och under pågående produktion vad som behövs. 

5.2.5 Tidplan 

Tiden för de olika momenten är helt beroende av brons storlek, klimatet, arbetsytan och 

markförhållanden. För att skapa en sån pricksäker tidplan som möjligt måste en okulär 

besiktning utföras för att se hur mycket röjning och förarbete som krävs innan 
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lanseringsplanet och mottagning av materielen kan påbörjas. Produktionen vid 

referensprojektet ansågs vara ”normal” hastighet. För en ökad produktionstakt kan fler 

resurser sättas in, men mobilkranen förblir fortfarande den avgörande länken.  

5.2.6 Montering 

Precis som vid en noggrant utförd lanseringsplan behöver också materialupplagsplatsen vara 

väl planerad och utformad för ett störningsfritt montage. Dom viktigaste delarna anses vara att 

ytan är tillräckligt stor för att rymma allt materiel vilket bör kontrolleras med 

monteringsledarna, att ytan är plan som materielen står på, att materielen är placerade på 

strategiska ställen som reducerar onödig förflyttning, samt att ett körfält lämnas mellan 

materialupplagsplatsen och lanseringsplanet där hjullastare, hjulgrävaren och eventuell 

mobilkran kan förflytta sig. Materialupplagsytans storlek varier mellan projekt och bör därför 

kontrolleras med monteringsledarna.  

Montaget vid referensprojektet har följt den metod som finns beskrivet i reglementet. Genom 

succesiv framskjutning har lanseringsnos först byggts upp, följt av brospannet och avslutats 

med en lanseringssvans. Den stora skillnaden har varit att brospannet monterades med 

moduler under referensprojektet. Något som man inte tycks ha använt sig av fram till senare 

år. En anledning kan vara att lyftkranen inte hade den kapaciteten tidigare för att lyfta 

moduler med deras totalvikt. Att montera med moduler har varit ett effektivt produktionssätt 

som kortat ner både behovet av yrkesarbetare och tidsåtgång. Den metoden kommer att 

fortsätta används på flera projekt framöver.  

5.2.7 Lansering 

Lanseringen av beredskapsbron utfördes på ett unikt sätt vid referensprojektet och är därför 

svårare att analysera mot de traditionella metoderna. De rutiner som går att se likheter inom är 

markeringen av tyngdpunkten på bron för att säkerställa att bron inte ska lanseras ut för långt 

innan den tippar över. I intervjun beskrivs lanseringen som ett av de mest riskfyllda 

momenten vilket också märktes i den försiktigheten som momentet utfördes med. 

Kommunikationen är en viktig del av lanseringen och något som måste vara tydlig oavsett 

lanseringsmetod. 

5.2.8 Nedsänkning 

Nedsänkningsmetoden som användes vid referensprojektet var precis som lanseringen unik, 

men som visade sig även den fungera bra om inte ännu bättre. Principerna är den samma med 

att monteringsledaren leder arbete samt att kommunikation och försiktighetsåtgärder är 

väsentliga. Skillnaderna var egentligen bara med vad som bron sänktes ned med. Bron ska 

sänkas ner växelvis och alltid avslutas på det rörliga lagret oavsett nedsänkningsmetod. 

5.2.9 Arbetsmiljö och riskhantering 

Inom arbetet med Järnvägskrigsbro 3 är det tydligt att arbetsmiljön har fått en större betydelse 

idag än tidigare. Eftersom reglementet inte tar upp viktiga delar kring arbetsmiljön har 

Trafikverket tillsammans med monteringsledarna upprättat säkerhetsföreskrifter kring 

momenten. Dessa följdes sedan under referensprojektet, men kompletterades också med 

riskinventeringar, arbetsberedningar och lyftplaner som alla ses nödvändiga för säkert arbete. 
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I intervjun nämns buller, vibrationer, klämskador, tunga lyft och fall som de huvudsakliga 

riskerna i arbetet med Järnvägskrigsbro 3. Dessa går kanske inte att undvika, men med arbetet 

som Skanska lade ner på arbetsmiljön och riskinventeringarna går de att kraftigt reduceras. 

Mycket handlar om att utnyttja alla tänkbara säkerhetsresurser så som fallsele, ställning, 

personlig skyddsutrustning, med mera.  
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6 Diskussion 
Under studietiden har checklistan varit det slutgiltiga målet som ska sammanfatta de 

viktigaste delarna att tänka på vid projektering och planering av Järnvägskrigsbro 3. Arbetet 

började med att ta fram en projektplan, huvudsakligen innehållande syfte, mål, metod och 

avgränsningar. Det visade sig vara svårare än väntat att arbeta fram en metod som inte bara 

beskriver arbetet av beredskapsbron utan också gör rapporten vetenskaplig. Eftersom inga 

andra studier kring Järnvägskrigsbro 3 fanns att tillgå var det en utmaning i sig att sätta sig in 

i ämnet och förstå hur dessa broar egentligen används. Reglementet från 1978 av Hökmark 

blev en viktig pusselbit till att förstå sig på brosystemet eftersom den beskriver många delar i 

arbetet av dem. När väl grundkunskapen om beredskapsbroarna fanns blev det också lättare 

att inse hur omfattande studien skulle vara. Det visade sig att det aktuella brosystemet var mer 

omfattande än vad som troddes innan och därför blev tydliga avgränsningar viktiga. Valet av 

metod föll på den deskriptiva metoden som tillät att observera och sedan beskriva viktiga 

delar av en produktion och med kvalitativa intervjuer få en djupare kunskap inom området.  

Referensprojektet som användes till studien har speglat produktionen av beredskapsbron väl. 

Det viktiga var egentligen att det fanns ett projekt att studera under löpande produktion för att 

förstå arbetsmomenten bättre och sedan kunna jämföra dem med teorin. Nackdelarna med det 

studerade referensprojektet var att det användes unika metoder till lanseringen och 

nedsänkningen. Om inte arbetet med den befintliga bron hade varit så komplicerat som det var 

hade lanseringen och nedsänkningen av beredskapsbron skett på ett traditionellt sätt. Det 

positiva är att det visar på fler metoder av lansering är möjliga, men kostnaden och 

arbetstimmarna motiverar inte att frångå de traditionella metoderna. Platsbesök på 

referensprojektet skedde under två tillfällen och var väl tajmade med de delarna av 

produktionen som studien kunde dra nytta av. Det som inte hann studeras var det strategiska 

mottagandet och placerandet av materiel till materialupplagsplatsen eftersom det redan var 

färdigställt. Det gick dock att studera i efterhand med hjälp av framför allt monteringsledarna.  

För att denna studie skulle bli ännu bättre skulle mer tid behöva läggas på att studera 

förarbetet till referensprojektet i Oxberg. Intervjuer med projektingenjörer och inköpare hade 

kunnat skapa flera infallsvinklar till projekteringen och planeringen. Möjligtvis hade en 

annorlunda prioritering skapat ett bättre resultat om mer tid lades på förarbetet till 

referensprojektet än att studera själva produktionen ute på plats. Det hade också varit bra om 

det fanns andra studier av Järnvägskrigsbro 3 att tillgå för att dra slutsatser mot deras resultat.  

Det är tydligt att det är alldeles för lite dokumenterat kring dessa broar när produktionschefen 

vid referensprojektet ibland har utgått från handlingar som varit mycket gamla. De dokument 

som beskriver brosystemet bör dessutom uppdateras eftersom de snart är 40 år gamla och ger 

ett klent underlag då många saker har utvecklats sen första publikationen.  

Hur väl checklistan i Bilaga 1 egentligen fungerar går ännu inte att säga eftersom den inte är 

testad under ett projekt. Förhoppningsvis kan den i alla fall vara till stöd för 

byggentreprenörer i deras planerings- och projekteringsarbete.  
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7 Slutsats 
För att kommande projekt med Järnvägskrigsbro 3 ska planeras och produceras på ett 

effektivare sätt är det viktigt att vid ett tidigt skede komma i kontakt med personer som jobbar 

eller har jobbat med dessa. Några nyckelpersoner att komma i kontakt med är 

materielansvarige på Trafikverket, monterings-ledare, konstruktörer och tidigare 

produktionschefer. På Trafikverket tillser de dig med nödvändiga dokument och information 

om Järnvägskrigsbro 3-materialet. Monteringsledarna kommer att förbli den viktigaste länken 

eftersom de har störst erfarenheter om hur arbetsplatsen bör etableras och hur monteringen 

kommer att gå till. Konstruktörer behöver med största sannolikhet räkna på krafterna från 

lanseringsplanet och tidigare produktionschefer kan komma med användbara erfarenheter. 

Därefter ligger mycket ansvar på projektets tillsatte produktionschef att sätta sig in och förstå 

hur brosystemet fungerar.  

För att bibehålla eller förbättra produktionen av Järnvägskrigsbro 3 ska arbetet fortsätta med 

modulutförandet som produktionsmetod. Referensprojektet i Oxberg kunde dra stora fördelar 

med modulerna som att både minska på resurser och arbetstimmar. Dessutom är det något 

som monteringsledarna förespråkar i montagearbetet.  

I intervjuerna nämns förbättringsförslag som lätta glidlager i teflon istället för de stora tunga 

boggirullarna samt specialanpassade flak till lastbilar för att transportera större och fler 

moduler. Dessa förslag kommer förmodligen att förbättra brosystemet, men är egentligen 

ingenting som byggentreprenörerna kan eller ska lägga tid på att utveckla. Den viktigaste 

åtgärden den närmsta tiden anses istället vara att uppdatera de dokument och reglementen som 

beskriver brosystemet. Det är egentligen ingenting som byggentreprenörerna heller kan styra 

över, men är något som de ändå skulle ha störst nytta utav. Ansvaret ligger på Trafikverket, 

förvaltare av brosystemet, att tillsammans med monteringsledarna uppdatera dokumenten så 

att det underlättar för byggentreprenörerna i deras arbete med planering och utförande. Vissa 

tabeller är redan uppdaterade, men arbetsbeskrivningarna är fortfarande densamma från 1978. 

Om förbättringar så som uppdaterande arbetsbeskrivningar genomförs kan broprojekt med 

Järnvägskrigsbro 3 produceras på ett snabbare, kostnadseffektivare och säkrare sätt framöver.  

De kvarstående utmaningarna inom projekt med Järnvägskrigsbro 3 är framför allt inom 

säkerheten och den begränsade informationen. Det går inte att frångå att risker förekommer 

med bland annat tunga lyft, fall från höjd och buller, men de går att reducera vilket framgick 

under referensprojektet. Att Trafikverket tillsammans med monteringsledarna åtminstone har 

uppdaterat säkerhetsbestämmelser och förslag till egenkontrollerplaner av Järnvägskrigsbro 3 

visar i alla fall att satsningar har påbörjats.  

Ännu är det lilla antalet monteringsledare inget som hindrar projekt från att använda sig av 

beredskapsbroar, men eftersom monteringsledarna ser ett tydligt ökande av systemen kan 

bristen på dem snart vara ett faktum. Trafikverket har därför en utmaning i att utbilda fler 

monteringsledare som kan fortsätta bistå med ovärderlig kunskap och leda arbetet på plats. 
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8 Vidare forskning 
Inom detta ämne finns vidare studier att genomföra eftersom dokumentationen fortfarande 

anses vara låg. Ett förslag är att utvärdera om den framtagna checklistan under Bilaga 1 

verkligen går att använda sig utav inom arbeten med Järnvägskrigsbro 3. Checklistan är 

framtagen utifrån bland annat erfarenheter från referensprojektet i Oxberg, men har inte 

testats för hur väl den egentligen fungerar i planering- och projekteringsskedet. Därför är det 

av intresse att i framtida studier utvärdera nyttan av checklistan och undersöka eventuella 

brister som den har samt vilka uppdateringar som kan göra den ännu bättre.  

Det även går att fördjupa sig mer inom själva brosystemet av Järnvägskrigsbro 3 och titta på 

vilka delar av konstruktionen som går att utveckla för att skapa en snabbare eller säkrare 

produktion. Eftersom Trafikverket också förvaltar andra beredskapsbroar går det att 

undersöka hur just de lämpar sig för olika broprojekt.  
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Checklista för projektering och montering av beredskapsbroar inom 

byggentreprenörens verksamhetsområde 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Uppdaterad 2017-05-26 

 

Bilaga 1 

Upprättad av: Niklas Sjökvist 

 

Dokumentet kan användas som stöd i projekterings- och planeringsarbetet av tillfälliga broar.  

Punkterna för planering och projektering genomförs parallellt med varandra.  

Område Nr Aktivitet Genomfört 

datum 

Beskrivning 

Planering     

 1.1 Inhämta kunskapsmaterial.  Efterfråga reglementen rörande montering av 
beredskapsbroar. Kolla igenom tidigare projekt och 
erfarenheter där ifrån. Kontakta Trafikverket för mer 
information.  

 1.2  Kontakta monteringsledare.  Kontakta och diskutera med monteringsledare hur projektet 
ska genomföras på bästa sätt. Involvera monteringsledarna 
tidigt i projekterings- och planeringsarbetet. 

 1.3 Okulär besiktning.  Besök den tilltänkta arbetsplatsen för att kontrollera ytans 
storlek, om något måste röjas, markens egenskaper med 
mera. 

 1.4 Boka in beredskapsbro.  Kontrollera om det är möjligt att skicka moduler av 
beredskapsbron med lastbil till arbetsplatsen från 
Trafikverkets materialförråd eller från precis avslutade 
broprojekt. 

 1.5 Markarbete materialupplagsplats.   Grusmaterial behövs för att jämna ytan vid 



  

 

materialupplagsplatsen.   
 

 1.6 Markarbete lanseringsplan.  Sten- och grusmaterial kan behövas vid boggierullarna om 
inte marken klarar trycket som den utsätts för. 
 

 1.7 Ställning som arbetsplattform.  Beräkna hur mycket ställning som behövs vid 
monteringsarbetet. Beror till stor del på antal våningar i 
beredskapsbron. 

 1.8 Tidplan.  Upprätta tidplan i samråd med monteringsledarna.  
 
 

 1.9 Bestäm vilka som monterar beredskapsbron.  Yrkesarbetare ska ledas av monteringsledare under 

montagearbetet och lanseringen. Ställningsbyggare 
rekommenderas.  

 1.10 Upphandla mobilkran.  Lyftkranen ska vara en 50 till 70 tons mobilkran med lång 
räckvidd och stor överkapacitet för att klara av lyft på långa 
avstånd. 

 1.11 Upphandla hjulgrävare.  Hjulgrävaren ska vara runtomsvängande med rotortilt. 
Hjulgrävaren används främst till montaget, men kan även 
behövas för att ställa iordning lanserplanet. 

 1.12 Upphandla hjullastare.  Hjullastaren används för att lossa och flytta bromateriel och 
bör vara av storlek L90 eller större.  
 

 1.13 Upphandla mätningstekniker.  Kommer till största del att märka ut var rullarna i 
lanseringsplanet ska stå samt kontrollera höjderna.  
 

 1.14 Upphandla smeder.  Det kan vara bra att ha någon med svetskompetens på 

arbetsplatsen för att svetsa stopplåtar vid rullarna. 
 

 1.15 Komplettera material, maskiner och verktyg.  Kontrollera vilka material och maskiner som Trafikverket 
tillhandahåller och vad som måste införskaffas.  
 

 1.16 Upprätta arbetsmiljöplan.  Samråda med monteringsledarna vilka risker som är aktuella 
för projektet. Fokus på buller, vibrationer, klämskador, tunga 
lyft och fallande föremål. 



  

 

 1.17 Upprätta materialupplagsplats.  Säkerställ så att materielupplaget är tillräckligt stort. Det ska 
vara möjligt att transportera material utan onödig 

omförflyttning. Mobilkran ska rymmas. Arbetsplanen ska 
vara plan.  

Projektering     

 2.1 Kontakta konstruktör vid tabellavvikelser.  Koppla in konstruktör om utformning avviker från 
tabellvärden.  
 

 2.2 Se över kontrollprogram.   Kontrollprogrammet för kvalitetssäkringen ska vara 
genomförbar och följas under produktionsskedet.  
 

 2.3 Dimensionera lanseringsupplag.  Tillsätt en konstruktör att kontrollräkna på lasten från 

lanseringsplanet ner på upplagen. Kontrollera även markens 
bärighet. 

 2.4 Dimensionera utlansering.   Tillsätt en konstruktör att räkna på vilka avstånd det skall 
vara mellan rullarna, vilken längd lanseringsnos respektive 
svans skall ha samt var tyngdpunkten befinner sig i 

förhållande till tipprisken.  

 2.5 Dimensionera kranuppställningsplats.  Bestäm bästa möjliga placering av mobilkran för 
monteringsarbetet och kontrollera därefter markens bärighet 
på det valda området. 

 2.6 Bestäm lagerplacering och utförande.  Bestäm var det fasta respektive rörliga lagret skall vara. 
 
 

 2.7 Kontrollberäkning av konstruktionen.  För att garantera hållfastheten i konstruktionen ska 
konstruktören kontrollräkna. 
 

 2.8 Eventuell dimensionering av farbana.  Farbanan kan vara i över- eller i underkant. Se över vilken 
typ som är mest aktuell. 
 

 



  

 

Bilaga 2. Lanseringsplan enligt Fältarbetsreglemente Järnvägskrigsbro 3 Del 1. 

 



  

 

Bilaga 3. Lanseringsplan Oxberg. 

 



  

 

Bilaga 4. Lansering av 1-våningsbroarna. 

  



  

 

Bilaga 5. Lansering av 2 ½ -våningsbron. 

 



  

 

Bilaga 6. Tabellvärden Järnvägskrigsbro 3. 

 


