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En av de första av totalt 16 betongbilar 
på m/s Gudingen. Chauffören måste sätta 
ingång rotationen på betongbehållaren på 
bilen minst en gång i timmen för att be-
tongmassan inte ska separera i behållaren 
under båtresan ut till Kökar. 

Betongmassan lossas ut ur betongbilen till 
betongpumpen på plats vid nya Karlbybron. 
Totalt 107 m³ betong behövdes till gjutningen.

Betongspumpen används för att lägga ut 
betongmassan i jämna lager i formen för 
brobanan. Betongpumpen når 36 m. Betong-
pumpen flyttades en gång under gjutningen 
för att nå hela brobaneformen.

Karlbybron 
Gjutningen är färdigställd och så här gick det till!

Efter att man lagt ut betongen i 
formen med betongpumpen vibreras 
betongmassan för att få bort stora 
luftbubblor samt kompaktera betongen 
så att kvaliteten på gjutningen blir 
jämn genom hela brobanan. Efter att 
betongmassan vibrerats justeras ytan så 
den hamnar på rätt nivå och får rätt fall 
mot kantbalkarna vid bron sidor. Därefter 
slipas ytan och täcks för att ge bästa 
förutsättningar när betongen härdar.
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Karlbybron är en samverkansbro vilket betyder att brons huvudbalkar 
av stål och brons armerade betongplatta samverkar för att ge bron den 
styrka som behövs för att kunna bära upp egenvikt och de trafiklaster den 
dimensionerats för.
Samverkan uppnås genom att de svetsbultar (studs) som finns på stålbal-
karnas överyta gjuts in i brobanan av armerad betong och på så sätt kan 
föra över krafter mellan stålbalkarna och brobanan av armerad betong. 

På bilderna till vänster ser vi armeringen i brobanan och svetsbultarna på 
stålbalkarnas överyta innan gjutning.

Samverkansbro

• Vi har nu gjutit körbanan och påbörjat arbetet med brons räcken och gjuter fast räckestödpelare. 

Hur påverkar entreprenaden båttrafiken under Karlbybron?
Vattenområdet mellan tillfälliga bron vid skolan och söder om nuvarande bro som omfattas av entreprenad-
området stängs av för allmän båttrafik under entreprenadtiden av säkerhetsskäl. 

Sänkta hastigheter?
På omfartsvägen genom entreprenadområdet kommer hastighetsbegränsningen att vara 30 km/timme och
på tillfälliga bron max 20 km/timme. Den tillfälliga bron kommer endast att tillåta växelvis trafik i en fil.

 

Vad händer nu?

Bilden till höger visar ingjutningsbultarna för broräcket i brons 
kantbalkar. Broräcket monteras efter att bron är gjuten.


