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Broar av trä
Flera hundra broar byggs i Sverige varje år och många av dessa kan byggas som träbroar. Trämaterialet passar bra 
som brobyggnadsmaterial eftersom det är ett lätt material med hög bärighet i förhållande till sin egenvikt. Träbroar 
fungerar bra som gång- och cykelbroar och som vägbroar för tung fordonstrafi k. Träbroar har visat sig vara tillräck-
ligt starka för att bära full trafi klast. Med bra ingenjörsarbete kan man få konkurrenskraftiga kostnader för både 
byggande och underhåll. Med god arkitektur blir träbroar dessutom attraktiva och eftertraktade.

Brotyper
En träbro väljs ofta utifrån kostnad, es-
tetik, miljöhänsyn, byggtid och vikt. Det 
fi nns många sätt att utforma en träbro 
och här beskrivs några olika brotyper. 
Broar kan indelas efter typ av bärverk. 
För balkbroar och plattbroar utgör bal-
karna respektive plattan huvudbärverk. 
För övriga brotyper kombineras balkar 
eller platta med ytterligare bärverk. 

Traditionella balkbroar består van-
ligtvis av huvudbalkar, tvärbalkar, av-
styvningsförband, syllar och slitplank. 
Brotypen passar bra till gång- och cy-
kelbroar, men även till mindre vägbroar. 
Balkbroar byggs oftast med fl era huvud-
balkar som är placerade under brobanan. 
Balkbroar har ett enkelt statiskt system 
och de är enkla att tillverka och bygga. 
För det mesta används horisontella fack-
verk mellan huvudbalkarna för att föra 
över vindlast tvärs bron till underbygg-
naden. Brobanan utförs i regel med öp-
pen träbeläggning, men även liggande 
limträbalkar eller någon typ av träskivor 
kan användas. Med tätskikt och belägg-
ning får man då en tät brobana. 

balkar, som spänns ihop med stålstänger 
tvärs plattan. Stängerna placeras sym-
metriskt i höjdled, i ett eller fl era lager. 
Tvärspänningen ska vara tillräcklig för 
att samverkan genom friktion uppnås 
så att man får en plattverkan. Plattan är 
styv i tvärled, så att ingen särskild vind-
avstyvning behövs för att klara vindlast 
tvärs bron. Plattbroar passar bra till väg-
broar, men även till gång- och cykelbro-
ar. Broarna förses med ett tätskikt och en 
asfaltbeläggning som skyddar träet mot 
fukt uppifrån. Tillsammans med en in-
täckning av kanten ger det den bärande 
träplattan ett bra väderskydd. För att 
klara längre spännvidder kan tvärspända 
brobanor även utformas med tvärsnitt 
som T-balk eller lådbalk.

Balkbro Plattbro

Med fackverksbalkar kan större spänn-
vidder överbryggas  med mindre material-
förbrukning än med homogena balktvär-
snitt, men fackverken kräver då större 
konstruktionshöjder. Fackverk placeras 
under brobanan eller vid sidan av broba-
nan. Förbanden i fackverk har avgörande 
betydelse för bärförmåga och beständig-
het.

Bågbroar av trä har bågar tillverkade 
av limträ. Lamellerna böjs då vid lim-
ningen och bågarna kan utföras med 
olika radier.

Hängverksbroar har vertikaler som 
överför lasterna från körbanan till häng-
verk som anordnas vid sidan av körba-
nan. I sprängverksbroar stöttas huvud-
balkarna upp av sneda trycksträvor eller 
bockar.

Lådbalksbro, Borlänge.

Fackverksbro, Jonsered.

Hängbroar och snedstags-
broar har träkonstruktioner 
som är upphängda med kab-
lar eller dragstag i så kal-
lade pyloner eller torn. De är 
lämpliga för att överbrygga 
stora spännvidder.

En modern brotyp är den 
tvärspända plattbron. Den till-
verkas av plankor, eller vid 
större spännvidder av limträ-



Beständighet
Man skiljer mellan öppna broar och bro-
ar med tak. De fl esta träbroar i Sverige 
byggs som öppna broar utan tak, efter-
som det är enklare och billigare att bygga 
och vi saknar tradition med tak på broar. 
För öppna broar används intäckning av 
viktiga konstruktionsdelar och detaljer 
för att skydda träet mot uppfuktning. 
En platta skyddas t ex med tätskikt och 
asfalt på ovansidan och inklädnad längs 
sidorna. För alla broar är det viktigt att 
detaljer utformas så att underhållsarbetet 
underlättas. Hur länge en träbro håller 
beror till stor del på hur den är utformad 
och hur väl detaljerna är konstruerade.

Val av trämaterial och träskydd baseras 
på krav vad gäller livslängd och under-
håll. Förutsättningen för att uppnå lång 
livslängd utan omfattande underhåll är 
att träet bevaras torrt. Trä angrips inte av 
träförstörande mikroorganismer så länge 
fuktkvoten är under ca 20 %. När kon-
struktionstekniska åtgärder inte bedöms 
tillräckliga för att hålla tillräckligt låg 
fuktkvot, kan impregnerat trä användas. 
Man bör vid val av träskydd även beakta 
om buskar och lövträd kan växa upp nära 
bron. Impregnerat trä ger i utsatta lägen 
extra säkerhetsmarginaler

Brodetaljer
Konstruktionerna ska utföras med detalj-
lösningar och ytbehandlingar så att vat-
ten rinner av och inte kan tränga in och 
orsaka skador.

Enligt Vägverket ska träbroar byggas 
för en teknisk livslängd på 40 år eller 80 
år vilket ger olika krav på utformning 
när det gäller träskydd, d v s impregne-
ring och intäckning. 
• Det fria avståndet mellan en träkon-

struktion och markytan ska vara minst 
800 mm. Trä får inte komma i kontakt 
med marken och mot betongytor ska 
fi nnas mellanlägg. Olika konstruk-
tionsdelar bör skiljas åt med fogar 
och distanser och vid behov anordnas 
avledning av vatten. 

• Ändträ ska skyddas. En träbalk kan 
skyddas med till exempel en bekläd-

nad av trä eller plåt på ovansida och 
balkände. På en träplatta kan tätskik-
tet dras ned över änden vid funda-
menten.

• Intäckning ska skydda huvudkonstruk-
tionen mot väderexponering och di-
rekt påverkan av nederbörd och sol-
strålning. En skyddande beklädnad 
kan utformas på olika sätt med olika 
material. Beklädnaden kan i princip 
utföras som en fasadpanel. Den ska 
avslutas med droppkant och utföras 
med en luftspalt mellan panel och 
konstruktionsdel. Luftspalten ger luft-
ning och ventilering och förhindrar 
kapillärsugning. 

• Avvattning och utformning vid bro-
banans kanter har stor betydelse för 
brons hållbarhet och livslängd. En 
platta som lutar i längsled så att vatt-
net rinner av längs bron kan utföras 
med tät kant med en träregel eller en 
vinkel i rostfritt som kantbalk. Om 
brobanan inte har tillräcklig lutning i 
längsled kan den lutas i tvärled så att 
vattnet tillåts rinna över kanten längs 
ena eller båda sidor. Eventuellt kan en 
hängränna fästas längs kanten om inte 
vattnet tillåts rinna rakt ner som t ex 
över en väg eller järnväg.

• Lager för balkbroar kan ofta vara 
enkla där balken läggs upp på en la-
gerplatta och skruvas till en U-balk 
som är fäst i fundamentet. Till platt-
broar används oftast linjeupplag med 
gummiremselager. Rörelserna för trä-
broar blir vanligen relativt små.

• Övergångskonstruktioner mellan väg 
och bro ska vara täta, så att vatten 
inte kan rinna ner på landfästet un-
der bron. Landfästets utformning ska 
anpassas till träbron så att vatten på 
lagerpallen undviks. Övergångskon-
struktionen anpassas till brobanans 
beläggning och trafi kbelastning och 
utformas så att den är jämn att köra 
över och inte orsakar störande buller. 

Många träbroar får temperaturrörel-
ser som är mindre än ca 15 mm och 
då kan enkla övergångar med plåtar 
och beläggningsfog användas. 

• Räcken skruvas i regel fast på utsi-
dan av balkar eller plattor. Räcken till 
gång- och cykelbroar kan vara av trä. 
Till vägbroar på mindre vägar görs 
ibland räcken av trä. Broräcken på 
vägbroar som byggs enligt Vägver-
kets och Banverkets regler ska dock 
ha räcken av stål. Samma krav ställs 
på räcken till träbroar som till broar 
av andra material. 

1  Stålräcke
2  Dropplåt
3  Träpanel
4  Fästplåt
5  Gängstång
6  Fästplatta och 

mutter

1  Gummiremselager
2  Träsyll
3  Tätskikt dras ned över änden
4  Tätskikt remsa längs änden
5  Plåt över skarven
6  Förstärkningsremsa tätskikt
7  Tätskikt, dras ned bakom funda-

ment
8  Asfaltbeläggning

Stålräcke på plattbro.

Täckning av limträbalk. Exempel på träpanel.
Upplag och övergångskonstruktion för 
plattbro.



Underhåll
Ett regelbundet underhåll av träbroar 
har betydelse för livslängden. Trävirket 
ska hållas torrt, och fukt ska ha möjlig-
het att torka ut efter uppfuktning. Trä-
konstruktionen, beläggningen och fun-
damenten bör rengöras från löv, skräp 
och grus som binder fukt. Dessutom ska 
det inte fi nnas växtlighet i kontakt med 
bron. Det ska vara fritt runt bron så att 
luften kan cirkulera och vegetation när-
mast bron bör röjas bort. Det är viktigt 
att övergångskonstruktionen fungerar 
så att trävirket hålls torrt. Målade ytor 
ska bättringsmålas eller målas om vid 
behov. Omålade ytor bör inoljas regel-
bundet. Förspänningen har avgörande 
betydelse för tvärspända plattor, och 
ska kontrolleras och efterspännas vid 
behov.

Inspektioner
Träbroar inspekteras på liknande sätt 
som övriga broar med skillnaden att 
mätmetoderna anpassas till träets egen-
skaper. Med effektiva inspektionsmeto-
der för träbroar kan eventuella skador 
och fel upptäckas tidigt. Om skadorna 
åtgärdas i ett tidigt skede, kan konstruk-
tionernas beständighet säkras. 

Vid inspektion av träbroar bör man 
beakta fukt och röta, sprickor och yt-
behandling. Mätningar vid inspektion 
av träbroar utgörs främst av fuktmät-
ning eftersom fuktigt trä är känsligt för 
nedbrytning av rötsvampar. Resistiva 
fuktmätare, eventuellt kompletterade 
med dielektriska fuktindikatorer, bör 
användas. Förankringsanordningar och 
förband ska kontrolleras. På tvärspända 
plattor ska man kontrollera spännkraf-
ter och spännstängernas förankringar.

Träbroar bör inspekteras av personer 
med god kännedom om trämaterial, 
träslag och träegenskaper speciellt när 
det gäller fukt, samt kunskap om im-
pregnering, ytbehandling och träkon-
struktioners nedbrytningsprocesser. De 
ska också känna till olika typer av trä-
broar och deras konstruktionstekniska 
uppbyggnad, samt metoder och mätut-
rustning för att undersöka trä. Lämplig 
kunskap kan erhållas genom SP Träteks 
utbildning om inspektion av träbroar 
som innehåller både teori och praktik. 

SP Trätek utför även inspektioner och 
utredningar för träbroar. Uppdragen kan 
t ex gälla mätningar och kontroller vid 
specifi ka problem, alternativt slutbe-
siktningar eller huvudinspektioner en-
ligt BatMan för olika typer av träbroar.

Bågbro, gång- och cykelbro över E18, Hägernäs.

Plattbro, vägbro över Klintforsån, Skellefteå.

Tvärspänd platta med panel längs kanten. Bågbro med träräcke.

Mätning av fuktkvot. Mätning av stångkraft.



Konstruktionsexempel

Hängverksbro, Sävar, byggd 2006. Vägbro med gång- och cykelbana

Bron är en vägbro över Sävarån. Den är 35 m lång och 9 m bred. Den har en körbana med 
fri bredd 6 m och en gång- och cykelbana med fri bredd 3 m. Brons tekniska livslängd 
är 80 år. Bron är uppbyggd av en kontinuerlig tvärspänd träplatta och ett hängverk med 
bock av limträ, samt hängstag, dragstag och tvärbalk i stål. Broplattan har tätskikt och 
asfaltbeläggning,

1.  Bock av limträ 
 850x850 mm
2.  Stålbalk
3.  Platta av limträ, höjd 

765 mm
4.  Spännstag, Dywidag, 

diameter 20 mm
5.  Tätskikt och asfalt-

beläggning
6.  Hängstag
7.  Vindförband
8.  Täckplåt
9.  Panel
10. Räcke
11.  Dragstag

Vägbro Sävar, byggd 2006. Vy längs bron.

Längs- och tvärsektion av bron.
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Box 5609, 114 86 STOCKHOLM  Drottning Kristinas väg 67   08-411 83 35 
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Kontaktpersoner på SP Trätek

Anna Pousette, tel 010-516 62 38, anna.pousette@sp.se
Per-Anders Fjellström, tel 010-516 62 32, paf@sp.se
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Mer information och fl er konstruktionsexempel 

Skogsindustriernas TräGuiden på www.traguiden.se
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