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Broar: 

En bro är ett byggnadsverk som leder en trafikled, till exempel väg, järnväg, kanal, över ett 

hinder, såsom korsande väg, järnväg, vattendrag, dalgång eller ravin. En del broar är också 

byggda för fler än ett transportmedel som till exempel Öresundsbron som både har en 

motorväg och en järnväg. 

Människan började bygga broar på 1000-talet. Broarna var enkla konstruktioner av trästockar 

som man lade över hinder och som stöttades upp med stenar mot marken, så kallade 

balkbroar. Balkbroar är horisontella balkar som hålls uppe i ändarna av stöd. Nuförtiden 

består balkbroar ofta av stålbalkar med betong och stål som stöttar upp vid stödjepunkterna. 

Därefter började man bygga broar av sten. Valvbroar av sten är den äldsta brotypen som 

fortfarande finns bevarade.  

Brobyggandet i Sverige tog inte fart förrän under medeltiden då kyrkan ville ha bättre 

möjligheter att resa sunt i landet, och därför uppmuntrade brobyggandet. 

Idag är broarna och tekniken mer avancerade, de klarar år av slitage, vatten, vind och tyngd 

av tusentals fordon som passerar över dem varje dag. Material som används idag vid 

brobyggen är exempelvis armeringsjärn, betong, stålbalkar och kabelvajrar. 

Ofast benämns broar efter vilken konstruktion de har. Vanliga brotyper är tillexempel 

balkbroar, valvbroar, hängbroar, öppningsbara broar och akvedukter.  

Sveriges längsta bro är Öresundsbron. Öresundsbron är en snedkabelbro som är byggd i två 

våningar. Översta vångingen har 4 körfält för bilar, två i vardera riktningen, medan den nedre 

våningen har två rälsspår för tågtrafik. Öresundsbron är 7845 meter lång. 

Fundera på varför du tror att man idag inte bygger broar av trä och sten samt vad man 

behöver tänka på förutom hållbarhet när ett brobygge planeras.  

Vilka kända broar känner du till och vilken konstruktion har de? 

 

Hävstångsprincipen: 

Hävstången går igen i många mekaniska tillämpningar och användes som ett viktigt verktyg 

för kraftutväxling redan under forntiden. En hävarm är en oböjligt föremål Den korta delen av 

hävarmen rör sig en kort bit med stor kraft, medan den långa delen rör sig en lång sträcka 

med liten kraft. Mekanikens gyllene regel kallas den lag inom mekaniken som lyder "Det man 

vinner i kraft förlorar man i väg". Hävstångsprincipen är ett exempel på den gyllene regeln, 

där man till exempel kan utnyttja ett långt spett för att lyfta på en tung sten som annars inte 

skulle gå att rubba. 

Fundera på: Vilka uppfinningar/tekniska lösningar känner du till som använder sig av 

hävstångsprincipen? 



Friktion: 

Friktion är motståndet mellan två ytor i rörelse.  

Det är friktionen som gör att vi inte ramlar omkull hela tiden. Din tyngd är riktad neråt och 

golvet eller marken du står på har en motkraft som i sin tur är riktad uppåt. De är de två 

krafterna som motverkar varandra när du går och står. Vi kan välja hur lite eller mycket 

friktion vi vill ha gentemot underlaget vi står på, genom att använda olika sorters skor med 

olika monster eller tillbehör.  

Fundera på: När är det bra med mycket friktion och när vill vi ha så lite friktion som möjligt 

(inte bara mellan oss och marken utan överhuvudtaget). 

http://www.youtube.com/watch?v=mxM9EwNoGqw 

 

Förklara begreppet friktion? Använd dig gärna av förklarande exempel. 

Under temat bilkonstruktion har vi pratat om friktionens betydelse för bilen och bilens 

förmåga att röra sig framåt. Nämn två viktiga funktioner för bilen där friktion har en 

avgörande betydelse? 

Nämn 3 saker/funktioner i den vardag där det är bra med lite friktion? 

Nämn 3 saker/funktioner i din vardag där det är bra med mycket friktion? 

 

 

 


