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• Det hittills genomförda analysarbetet indikerar att rambrokonceptet har 

förutsättningar att i kuperade miljöer vara konkurrenskraftigt för 

utformning av längre broar samt, i kombination med bank, skärning och 

tunnel.

• Riskerna avseende visualitet, buller och klimatpåverkan har dock 

avgörande betydelse men är situationsberoende och måste värderas 

tidigt och objektsvis i Trafikverkets ordinarie planeringsprocess 

• Mot bakgrund av ovan, rekommenderas fortsatt prövning av 
konstruktionen i en nästa fas för detaljutformning, i syfte att definiera och 
validera dess standardiserade utformning

Är detta konkurrenskraftigt?

Prövningen bör ske från början i respektive projekts 

ordinarie processer för lokaliseringsutrendning

och därpå följande planläggning





Industrialisering av produktionen =  standardiserat och med repetition

Konceptet kan vara 
arbetsgenererande 
lokalt.



Jämförelseträcka 1, flackt landskap: Lägre linje billigast -10—20%

Jämförelsesträcka 2, kuperat landskap:  Högre linje billigast -10—20%

Produktionskostnad(exkl BEST), inkl detaljprojektering

-Kostnadsnivå 202011

-Exempelkurvorna 

omfattar 10 m hög bro

Påldjup 10 m
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• Det hittills genomförda analysarbetet indikerar att rambrokonceptet har 

förutsättningar att i kuperade miljöer vara konkurrenskraftigt för 

utformning av längre broar samt, i kombination med bank, skärning och 

tunnel, även för system med landbroar.

• Riskerna avseende visualitet, buller och klimatpåverkan har dock 

avgörande betydelse men är situationsberoende och måste värderas 

tidigt och objektsvis i Trafikverkets ordinarie planeringsprocess 

• Mot bakgrund av ovan, rekommenderas fortsatt prövning av 
konstruktionen i en nästa fas för detaljutformning, i syfte att definiera och 
validera dess standardiserade utformning

Är detta konkurrenskraftigt?

Prövningen bör ske från början i respektive projekts 

ordinarie processer för lokaliseringsutrendning

och därpå följande planläggning
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