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1 Inledning 
AFRY har på uppdrag av Nynäshamns kommun tagit fram en förstudie för ny gång- 
och cykelbro (gc-bro) över Muskövägen vid Källberga. 

Gång- och cykelbanan ska verka för en trafiksäker koppling mellan nya exploatering 
söder om Muskövägen och norrut mot bland annat Ösmo station. 

Förstudien omfattar byggherrens alla krav och önskemål samt kartlägger 
förutsättningar som kommer påverka den kommande projekteringen. 

 

 

Figur 1. Översikt norra Källberga och Ösmo. 
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2 Sammanfattning 
Det finns goda möjligheter att uppföra en ny gång- och cykelbro över Muskövägen, för 
att på ett trafiksäkert sätt förbinda södra Källberga med de nordliga delar och vidare 
mot Ösmo. Svårigheten med denna bro är höjdskillnaden. Norr om bron ska gc-vägen 
ansluta till befintlig väg på c:a +28,9 och på södra sidan beroende på målpunkt från 
+20,2 till +20,36. Med lutning 1:20 blir det lite drygt 170 m. 

Bron föreslås att få bärande konstruktion i stål. Stöd och anslutande stödmurar i 
betong. Bro föreslås att utformas så att den kan lyftas på plats, för att minimera 
trafikstörningen. 
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3 Byggnadsverk 
 

3.1 Befintliga byggnadsverk 
Inga andra broar finns i direkt anslutning till nya gc-bro. Närmaste som påverkar är 
gc-bro är vid väg 73,.c:a 500 m norrut, som är tänkt att användas för vidare säker 
väg mot Ösmo. 

3.1.1 GC-bro 2-2055-1 över väg 72 vid Ösmo kyrka 

Balkbro i betong med spännvidd 23 + 25 m. Bron byggdes 2010. Den ägs och 
förvaltas av Trafikverket. Fri brobredd (insida räcke) är 4,095 m och farbanebredd 
(insida kantbalk) är 3,85 m. Vid landfästen går gc-bana vidare på c:a 4 m fyllning och 
släntlutning 1:1,7. 

3.2 Planerade byggnadsverk 
En gc-bro är planerad i område för ny detaljplan. På norra sidan av Muskövägen är 
läget låst av smalt område i ny detaljplan. På södra sidan av Muskövägen ska broläget 
anpassas gentemot kommande idrottshall, parkering, återvinningsstation och el-
central, samt kvartersmarken i öster. 

Tidigare version, daterad 2021-05-27, av denna förstudie innehåll alternativ som inte 
uppfyller senare krav på bredd, radier och säkerhetszon. Dessa är borttagna i denna 
version. Vid förra versionen fanns ej möjlighet att avslut på kvartersmark österut. Det 
finns med i de nya alternativen. 

Alternativen kan göras många. I första hand jämförs fyra alternativa planlägen. För 
varje planläge kan därefter val av material göras. För del över Muskövägen krävs 
något lättare än betong, då denna del bör lyftas på plats. Med lättare material avses 
träbro eller stålfackverksbro. 

På norra sidan möter gc-banan naturlig höjd och det är relativt givet att landfästet 
placeras c:a 15 m norr om vägen. Vid närmare placering kan släntkoner bli för stora 
och inte få plats inom detaljplanen. 

Söder om Muskövägen ska bron ned till omgivningens mark, som ger c:a 120 m lång 
sträcka med lutning 1:20. Även här skulle stora släntkoner inte få plats. 
Stödkonstruktioner eller förlängd bro behövs tills höjdskillnaden är 1-2 m. 

Samtliga alternativ anordnas med minst en trappa som genväg för gåendes. 

Nya byggnadsverk ska beakta ledningar. Längs Muskövägen finns en befintlig 
datafiber. Om den lokaliseras innan schaktarbeten, så den inte skadas, ska den inte 
påverka byggnadsverken något. Ledningar till transformatorstationen är planerade 
från söder och då ska dessa inte påverka någon av alternativen. Vid norra landfästet 
finns en elledning, även den ska lokaliseras exakt och beaktas, i värsta fall omledas. 

3.2.1 Alternativ söder om Muskövägen 

Alternativ 1-3 kan ej uppfylla senare ställda krav och visas inte i denna version.  

Säkerhetszonen är inte fastlagd. Tidigare besked från Trafikverket att Muskövägen är 
VR80 beaktar inte den kommande trafiklösningen. Med VR80 skulle säkerhetszonen bli 
7 m. Mer rimligt är en säkerhetszon på 4 m, som stämmer överens med befintligt dike. 
Samtliga förslag är utformande att de har parallella sträckor även utanför 7 m 
säkerhetszon. Det som avgör är stödplacering för det brospannet som korsar 
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Muskövägen. För samtliga alternativ blir det samma planläge oavsett om stöden 
närmast Muskövägen blir 4 eller 7 m från vägkanten, enda skillnaden är att med 
längre brospann över vägen blir bron något dyrare. 

Alternativ 4, rundad bro 

Efter att bron passerat över Muskövägen påbörjas en ”superellips” (mellanting mellan 
rektangel och vanlig ellips), för att passera under sig själv och avsluta söderut. 
Superellipsen rekommenderas att utföras i platsgjuten betong för att klara den 
utmanande geometrin. Planskiss, se kapitel 5. Rundad bro tar stort utrymme och 
skulle bli väldigt dominerande. Utrymmet inom ”superellipsen” kan enbart användas 
som park och/eller cykelparkering, då fri höjd aldrig blir högre än 3 m. 

Alternativ 5, extra böj 

Detta alternativ var en tidig variant av alternativ 7, där det östliga alternativet skulle 
kunna möte +20,2 nivån. Anslutande gc-väg i öster har nivån +20,36. Alternativ 5 
kvarstår som då ger möjlighet att ha mindre lutning än 1:20 samt ger möjlighet att få 
en mer spännande brolösning med en pylon i centrum av radien och linbärverk. 

Alternativ 6, väster 

Efter passage över Muskövägen övergår bros landfäste till stödmurar och följer 
Muskövägen västerut. Efter sväng åt söder kan gc-vägen övergå till uppfylld bank. Där 
den möter nästa gc-väg finns höjdskillnad som gör att även anslutande gc-väg måste 
höjas vid mötespunkten. Alternativet påverkar även planerna för parkering och träd, 
som måste ses över om detta alternativ väljs. 

Alternativ 7, öster 

Efter passage över Muskövägen övergår bros landfäste till stödmurar och följer 
Muskövägen österut. Efter sväng åt söder kan gc-vägen övergå till uppfylld bank. Med 
lutning 1:20 på hela sträckan möter den anslutande gc-väg på +20,36. Troligen också 
en för övriga anslutningar en bra slutpunkt. 

3.2.2 Val av material 

Samtliga stöd, allra minst delar som är i kontakt med mark samt riskerar påkörning, 
utförs i betong. Inga alternativ undersöks vidare. 

För brosegment som ska lyftas så fungerar träbro och stålfackverksbroar utmärkt. 
Träbroar har normalt mer konstruktionshöjd under gc-banan än en stålfackverksbro, 
så en träbro kan behöva ha något högre gc-bana över Muskövägen. 

Nynäshamns kommun har stora underhållskostnader för en tidigare träbro längre 
söderut och är tveksam till en ny träbro. Sedan förra versionen av denna förstudie har 
de två större träleverantörerna ”pausat” erbjuda träbroar ”på obestämd tid” (citaten 
från martinsons.se). Osäkerheten medför att träbroalternativ inte längre beaktas i 
jämförelsen.  

För framtida drift- och underhåll, samt att med större säkerhet klara fria höjden väljs 
stålfackverk som bärande konstruktion. Utöver detta kan inklädnad ske med trä 
och/eller plåtar. 

Beläggning ska vara asfalt. 
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3.3 Referensbroar 
Här följer ett antal relevanta broar med  

Denna bro söder om Upplands-Väsby station kan jämföras med rundade alternativet. 
Stålbro över järnväg. Anslutningsbro i betong för att hantera höjdskillnad. 

 

Figur 2. Bro över järnväg (bågen till höger i bild), strax söder om Upplands-Väsby station. 

Enklast möjliga träbro är tvärspända träbalkar. Denna bro är enbart 12,5 m i 
spännvidd, som återfinns i Haninge, längs med Gudöbroleden i höjd med 
Grindstuvägen. Bakom panelbrädorna på sidorna finns spännstagen. 

 

Figur 3. Enklast möjliga träbro. Denna har spännvidd 12,5 m. 
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Samma träbrotyp med platta av tvärspända balkar går även att utföra som 
kontinuerlig bro över flera stöd. Söder om Tungelsta finns två sådan broar över 
Nynäsbanan. Betongfundament, stålpelare och all överbyggnad i trä. Vinkeln har dock 
bärande balkar i stål. Maximal spännvidd är 20 m för dessa broar, merparten av 
spännvidderna är 18 m. Broarna är försedda med 2 m högra skiktskärmar (kanske för 
att hästar ska kunna passera). 

 

Figur 4. En av två nybyggda träbroar över Nynäsbana söder om Tungelsta. 

 

Stålfackverksbro med rampning. Tvära vändningar som tar mindre plats, men 
försvårar snöröjningen. 

 

Figur 5. Bro över Nynäsbanan (till höger i bild) och lokalväg, strax sydväst Västerhaninge station. 
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Stålfackverksbro, med täckskivor av perforerad plåt, över Mälarbanan söder om 
Kallhäll station. Kan jämföras med vinklade alternativet som övergår till stödmur, men 
stödmurar vid Källberga blir något lägre. 

 

Figur 6. Stålfackverksbro över Mälarbanan söder Kallhäll station, som övergår till stödmur. 

 

Stålfackverksbro över Mälarbanan vid Coop centrallager, som övergår till fyllning. Mest 
som referens att slänter tar stora ytor och inte får plats i Källberga. Denna anslutning 
har även för brant lutning (1:12) än vad som accepteras i dagsläget. 

 

Figur 7. Stålfackverksbro över Mälarbanan vid Coop centrallager, som övergår till fyllning. 
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Spännande arkitektutformad bro vid Odensee, Danmark, utformad av Gottlieb Paludan 
Architects (ingår i AFRY). Utformad med pylon och linbärverk för den stora 
spännvidden över spårområdet. 

 

Figur 8. Arkitektutformad bro i Odensee, Danmark. 

Höjdskillnad med superellips vid Spånga station. 

 

Figur 9. Broavslutning med en superellips vid Spånga station. 
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4 Kravanalys 
Kravanalysen ska omfatta krav för att uppnå önskad produkt. Samtliga identifierade 
krav som inte ingår i regelverken ingår i kravanalysen. Gällande regelverk är 
Nynäshamns kommun ”Teknisk handbok”, ”Krav Brobyggande” (TDOK 2016:0204) och 
”Krav VGU” (TRV Publikation 2020:029). 

Nedan följer en sammanställning av de krav som identifierats i kravanalysen för 
respektive konstruktion. 

4.1 Krav för ny GC-bro 
Tabell 1. Kravspecifikation. 

Område Krav 

Gestaltning • Bron ska anpassas till sin omgivning. 

• Kommande utbyggnad av Källberga ska beaktas. 

Utformning • Teknisk livslängd 120 år för stål och betong. Vid 

överbyggnad i trä ska den dimensioneras för teknisk 

livslängd minst 80 år. 

• Fri brobredd invändigt ska vara minst 4,2 m. 

• GC-banan ska ha innerradie minst 5 m. 

• Räckeshöjd ska vara minst 1,4 m och handledare ska 

placeras på 0,9 m höjd över beläggningen. 

• Fri höjd över Muskövägen ska vara minst 5,2 m. 

• Fri höjd över gc-banan (i de fall bron går över sig själv) ska 

vara minst 3,0 m. 

• GC-banan får luta högst 1:20. 

• Ny färdig marknivå att möte på södra sidan +20,2 (avser 

rakt söderut) alternativt +20,36 (östliga alternativet). 

• Beläggning ska vara asfalt. 

• Avvattning ska samlas upp i stuprör som leds längs 

bropelare och till utkastare i marknivå. 

• Bron ska förses med belysning, enligt Teknisk Handbok. 

• Synliga betongytor ska förses med klotterskydd. 

• Säkerhetszon i sidled till Muskövägen ska vara minst 4 m 

mot Muskövägen (VGU, tolkning av framtida vägkategorie). 

Eventuellt kan kraven skärpas till 7 m. 

• Befintliga vägdiken beaktas och stöd placeras utanför dessa. 

• Ledningar ska inte skadas. Befintliga ledningar ska vara en 

datafiber längs södra sidan Muskövägen och en elledning 

finns nära norra landfästet och upp till elskåp vid 

startpunkten. Nya ledningar till transformatorstationen är 

planerade från söder. 

Bärförmåga • Bron ska dimensioneras för: 

• Gång- och cykellast enligt SS-EN 1991-2, kap 5.3.2.1 för 
dimensionering av gångbroar bör en jämnt fördelad last 
qfk beaktas: qfk = 5,0 kN/m2, qfk = 2,5 kN/m2 när 
betraktas tillsammans med horisontal last.  

• Servicefordon enligt SS-EN 1991-2, kap 5.3.23, axellaster 
80 + 40 kN. 
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Miljö • Ny bro/breddning ska ha ett helhetsperspektiv och hela 

bron livstid ska beaktas. 

Arbetsmiljö • Montage av broöverbyggnad över Muskövägen ska ske vid 

med trafiken avstängd. 

Produktion • Vägtrafik längs Muskövägen får ej påverkas, förutom vid 

kortare avstängning då brosektion över vägen monteras. 

• Bron ska lyftas eller lanseras in i broläget. 

• Innan byggnadsverket tas i drift, dock senast vid 

slutbesiktningen, ska en huvudinspektion utföras. 

Ekonomi • Ny bro/breddning ska ha ett helhetsperspektiv och hela 

bron livstid ska beaktas. 
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5 Skisser 
De fyra utredda alternativa planlägena har snarlik utformning norr om Muskövägen, 
dvs mellanstöd c:a 5,8 m norr om vägkanten, ett ändspann på 13,7-13,9 m och 
därefter knappt 50 m på marken upp till anslutande väg. Samtliga broalternativ lutar 
konstant 1:20, förutom alternativ 5 som har mindre lutning i kurvorna. 

5.1 Alternativ 4, rundad bro 
Höjdskillnaden tas med en ”superellips” (mellanting mellan rektangel och vanlig ellips) 
som avslutas under sig själv. Denna skulle bli mycket dominerande och ytan innanför 
kan enbart nyttjas som parkmark eller cykelparkering, då fri höjd in till cirkel är max 3 
m. 

 

Figur 10. Söder om Muskövägen går bron i en "superellips" som fyller ut hela ”E4-område4t. Superellipsens omkrets är c:a 70 m i 
centrumlinjen. 
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5.2 Alternativ 5, extra böj 
En östlig variant med längre gc-väg, som möjliggör mindre lutning, än alternativ 7. 
Här är möjligt att utforma arkitektoniskt med pylon i cirkeln och linbärverk för att 
minimera övriga mellanstöd. 

 

Figur 11. Variant som gör extra omvägar för att minska lutningar. 
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5.3 Alternativ 6, väster 
Västligare variant som påverkar tilltänkta träd och parkering. Här är den visad utanför 
7 meters säkerhetszon, som främst är resultat av att innerradie ska vara 5 m. 
Observera att den något kortare längd gör att den slutar på nivå +20,5, som kräver 
att även anslutande gc-banan måste höjdjusteras. 

 

Figur 12. Västerliga alternativet som har för kort sträcka att hinna möte +20,2 nivån, med lutning 1:20. 
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5.4 Alternativ 7, öster 
Östligt alternativ som minimerar sträckan, så att lutningen är 1:20 hela vägen 
inklusive i kurvorna. Två delvarianter finns med landfäste utanför 4 respektive 7 m 
säkerhetszon (planläget blir lika oavsett). Bro med bärande stålfackverk över 
Muskövägen, betongstödmurar till höjdskillnaden tillåter slänter.  

 

 

Figur 13. Östligare alternativ som kortaste väg som kan knyta ihop start och slut med lutning 1:20. 

 

 

 



 

 

 

   

6 Konsekvensanalys 
Alternativ 1-3 har utgått i denna version (rev.A), då de inte uppfyller bredd och radier.  

Tabell 2. Konsekvensanalys. 

Område Alternativ 4, rund Alternativ 5, extra böj Alternativ 6, väster Alternativ 7, öster 

Gestaltning Superellipsen i sig har goda 

möjligheter att få en 

spännande gestaltning, men 

kommer bli väldig 

dominerande och ta stor yta i 

anspråk. Området i mitten går 

inte att använda som det var 

tänkt ursprungligen utan blir 

en parkmiljö. Tveksamt om 

krav uppfyllda. 

Utformning med extra kurvor 

för att erhålla längre sträcka 

att rampa ned höjdskillnad kan 

uppfattas märklig. Goda 

möjligheter med en mer 

spännande utformning genom 

en pylon mitt i radien som 

minskar behov av övriga stöd. 

Visat planläge påverkar 

tilltänkt ÅVS. 

Goda möjligheter att kunna 

utformas som en traditionell 

bro och passa in i 

omgivningen. Visat planläge 

påverkar tilltänkt parkering. 

Längden på detta alternativ är 

för kort för att klara 

höjdskillnaden, som ger att 

angränsande gc-väg måste 

också anpassas.  

Goda möjligheter att kunna 

utformas som en traditionell 

bro och passa in i 

omgivningen. Visat planläge 

påverkar angränsade 

kvartersmark, som ej är visad i 

skissen ovan. 

Stödmurssträckan måste få en 

genomtänkt beklädnad för att 

passa in i omgivningen. 

Utformning Alla krav kan uppfyllas. Alla krav kan uppfyllas. Alla krav kan uppfyllas. Krav 

om lutning och höjdskillnad 

kräver att mötande gc-väg 

höjdjusteras. 

Alla krav kan uppfyllas. 

Bärförmåga Alla krav kan uppfyllas. Alla krav kan uppfyllas. Alla krav kan uppfyllas. Alla krav kan uppfyllas. 

Miljö Superellips bör utformas av 

platsgjuten betong, vilket är till 

nackdel i en klimatanalys. 

Alla krav kan uppfyllas. Alla krav kan uppfyllas. Alla krav kan uppfyllas. 

Arbetsmiljö Merparten av bron kan 

uppföras med normal (god) 

Merparten av bron kan 

uppföras med normal (god) 

Merparten av bron kan 

uppföras med normal (god) 

Merparten av bron kan 

uppföras med normal (god) 
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arbetsmiljö. För lyft av brodel 

över Muskövägen ska 

arbetsberedning upprätts. 

arbetsmiljö. För lyft av brodel 

över Muskövägen ska 

arbetsberedning upprätts. 

arbetsmiljö. För lyft av brodel 

över Muskövägen ska 

arbetsberedning upprätts. 

arbetsmiljö. För lyft av brodel 

över Muskövägen ska 

arbetsberedning upprätts. 

Produktion Samtliga stöd platsbyggs. Del 

av överbyggnaden kan 

förberedas på verkstad. Vid 

lyft över Muskövägen måste 

det ske vid en planerad 

trafikavstängning. Vägtrafik 

längs. Superellipsen bör 

platsbyggas, pga geometrin. 

Samtliga stöd platsbyggs. 

Stödmur kan prefabriceras och 

lyftas på plats. All 

överbyggnad kan förberedas 

på verkstad. Montage kan ske 

med lyft. Vid lyft över 

Muskövägen måste det ske vid 

en planerad trafikavstängning. 

Samtliga stöd platsbyggs. 

Stödmur kan prefabriceras och 

lyftas på plats. All 

överbyggnad kan förberedas 

på verkstad. Montage kan ske 

med lyft. Vid lyft över 

Muskövägen måste det ske vid 

en planerad trafikavstängning. 

Samtliga stöd platsbyggs. 

Stödmur kan prefabriceras och 

lyftas på plats. All 

överbyggnad kan förberedas 

på verkstad. Montage kan ske 

med lyft. Vid lyft över 

Muskövägen måste det ske vid 

en planerad trafikavstängning. 

Ekonomi Längre brosträcka och kortare 

stödmurssträcka ger högre 

investeringskostnad. 

Merparten i betong ger 

därefter lägre drift- och 

underhållskostnader. 

Extra böjarna skapar högre 

investeringskostnad. 

Arkitektoniskt alternativ med 

pylon skapar högre 

investerings, drift och 

underhållskostnader. 

 

Kort brosträcka ger lägre 

investeringskostnad. 

Betongstöd och överbyggnad i 

stål ger låga drift- och 

underhållskostnader. 

Kort brosträcka ger lägre 

investeringskostnad. 

Betongstöd och överbyggnad i 

stål ger låga drift- och 

underhållskostnader. 

  



 

 

 

   

7 LCC-analys 
Nedan redovisas enbart grova överslag på investeringskostnaden och ingen hel LCC-
analys. 

Jämförelsetal och utgångspunkt: 

Stålbro: 35 000 kr /kvm. Antaget värde. 

Betongbro: 30 000 kr / kvm. Antaget värde. 

Stödmurssträcka: 7 500 kr / kvm. Med antagen medelhöjd 3 m. 

Fyllningssträcka (där det är mögligt): 3000 kr / kvm. Med antagen medelhöjd 1 m. 

Pylon (alternativ 5):  

Trappor: 1 miljon kr /styck.  

Extra påslag för arkitektoniska utformningar. Dessa kan variera från försumbart påslag 
till upp mot dubbla kostnaden. 

Drift- och underhållskostnader är lägst för betongbroar. Stålbro som kan behöva ny 
ytbehandling var 20:e år.  

 

Tabell 3. Jämförelsekostnader. För alternativ 5 är merkostnad för pylon under delsumma ”trappa”. Brokostnader förutsätter 
säkerhetszon 4 m, med 7 m blir brokostnad uppskattningsvis 10% högre. 

Material Alternativ 4, 

rundad bro 

Alternativ 5, 

extra böj 

Alternativ 6, 

väster 

Alternativ 7, 

öster 

Bro 
Stödmur 
Fyllning 
Trappa 
Totalt 

18,9 
0,8 
0,9 
1,0 
21,6 miljoner kr 
(betongbro) 

8,3 
1,6 
1,0 
2,0 
12,9 miljoner kr 

4,9 
1,9 
1,0 
1,0 
8,8 miljoner kr 

4,4 
1,9 
1,1 
1,0 
8,4 miljoner kr 
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8 Underlag för utformning 
Baserat på genomförda skisser och analyser föreslås följande konstruktioner som 
huvudspår för kommande projekteringsskeden. 

Alternativ 7, östliga alternativet med bärande konstruktion i stål rekommenderas, som 
över går till svängt landfäste i betong och därefter betongstödmurar fram till nästa 
vinkel där fyllning eller mindre stödmurar tar vid. 

8.1 Fortsatt arbete 
Nästa steg efter denna Förstudie är beslut av vald lösning och därefter framtagande av 
Programhandling där valen tydliggörs. 

Innan programhandling måste besked fås av Trafikverket där framtida vägkategorie 
beslutas. Detta påverkar säkerhetszonen där brostöd får placeras. 

Efter Programhandling kan alla styrande mått slås fast i en Systemhandling. Även 
kontrollberäkningar om genomförbarheten och att de ungefärliga dimensionerna är 
rimliga ska göras. I samband med detta skede föreslås att utseendet detaljeras, om 
bron ska kläs in och hur betongmurar ska gestaltas. 

Systemhandlingen ska resultera i handlingar som även kan användas som 
Bygglovsansökan, samt underlag för att upprätta detaljerande bygghandlingar 
alternativt förfrågningsunderlag för totalentreprenad. 


