
TEKNIK 

Eleven kan ge exempel på några olika brol ösningar och deras funktion samt 

vilka material som använts.  

Eleven kan genomföra mycket enkla konstruktionsarbeten genom att pröva 

möjliga idéer till lösningar och utforma enkla fysiska och digitala modeller.  

Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller 

texter. 



OLIKA TYPER AV BROAR 

Vilka broar känner du till? 

Vilken är den finaste/fulaste bron du sett? 

Hur känns det när du åker över en bro? 

Hur kan broarna hålla för så många? 



FÖR LÄNGE SEN… 

v Broarna var enkla konstruktioner av trä och spik. 

v Därefter skapades broar av sten…. 

v Nu är broarna och tekniken allt mer avancerade….. 

v De klarar år av slitage, vatten, vind och tyngd av tusentals fordon 

som passerar över den varje dag… 



DET FINNS SJU TYPER AV 
BROAR: 

v  Broar delas in efter vilken typ av konstruktion/funktion de har. 

v  De sju vanligaste är: 

Konsolbro 

Balkbro 

Hängbro 

Bågbro 

Kabelbro 

Valvbro 

Fackverksbro 



KONSOL BRO 

Konsolbroar byggs upp med hjälp av 

konsoler(balkar). Balkarna håller fast 

hela bron i bara en ände, oftast i 

mitten. Världens längsta konsolbro är 

Pont de Quebec i Kanada. Kraften 

från bilarna skapar ett starkt tryck 

nedåt. Detta ställer höga krav på 

brons material och konstruktion. 



BALKBRO 

Balkbroar byggs upp av horisontella 

stålbalkar som hålls uppe i ändarna av 

stöd. 



BÅGBRO 

Bågbroar är formade som en båge  

och fästs i land i båda ändarna: sten, 

mark och liknande. Det bästa är att 

bygga bron mellan två bergsväggar.  

Världens längsta  bågbro håller på att 

byggas i Dubai. 



HÄNGBRO 

En hängbro hänger i kablar som följer 

varandra. Gamla hängbroar 

tillverkades av rep eller bambu. 

Nuförtiden  hänger broarna i 

stålvajrar som hänger över ett torn.  

Världens längsta hängbro är Akashi 

Kaikyo Bridge i Japan. 



SNEDKABELBRO 

Kabelbroar påminner om hängbroar. 

Den största skillnaden är att kablarna 

är mer utspridda över bron. 

Den längsta kabelbron är Suton 

Bridge i Kina. 



FACKVERKSBRO 

De byggs ofta av stål. Den har en 

stark och stabil konstruktion av 

infästa balkar. 



VALVBRO 

Det är den äldsta typen av 

brokonstruktion.  



LÄSKIGA BROAR…………. 


