
BYGGA BROAR
En vandringsutställning

med broar och broexperiment



BYGGA BROAR

Bygga broar är producerad av Teknikens Hus

och är en interaktiv utställning där du kan bygga, 

experimentera och upptäcka mer om broar, 

brotyper och brokonstruktion.

Tre balkar över ett 

vatten

Tre brädor, en på 

högkant, en platt och 

en sammanfogad som 

en T-balk. Testa att gå 

över vattendraget. 

Vilken är stadigast?
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Här följer en beskrivning av de olika delarna i 

utställningen:

Broar och broexperiment

Hängbron

En hängbro som verkligen 

hänger. En lätt konstruktion 

med aluminiumdurk som visar 

på hängbroprincipen. Du 

känner vilka "hängare" som tar 

upp kraften från dina steg över 

bron, allteftersom du går över 

bron.



Valvbro

Här bygger du ihop ett valv 

över ett delat stöd under bron 

och drar sedan ut stödet.  

Valvet håller sedan att gå på. 

Brodelarna kilar i varann så 

att ett stabilt valv uppstår.
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Snedkabelbro

En brobana, fritt hängande 

och sex vajrar i olika längder 

fästa i mitten. Du kan själv 

skapa stadga i bron genom 

att fästa vajrarna på rätt 

ställe. 

En fritt hängande kedja

En kedja fäst i två ändpunkter 

antar en viss form. Det är den 

formen som eftersträvas när 

man bygger en hängbro.

Här får du hänga upp olika 

broelement i rad för att själv 

bygga ihop en hängbro.



Rörbroar i sandlåda

En vanlig form av broar är 

rörbroar, egentligen en tunnel 

under vägen. I sandlådan med en 

speciell "gjutsand" får du med 

enkla former utforska vilken form 

som är den starkaste, den 

kvadratiska tunneln eller den 

cirkelformade tunneln.

Du bygger tunnlar över formerna 

i sanden och trycker på tunnlarna 

efteråt för att se vilken av 

formerna som håller bäst.
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Tryck och drag

Du för en last i form av en 

tankbil över fyra olika 

typbroar i plexiglas. Genom 

polarisationsfilter kan du se 

hur krafterna tas upp i 

broarnas olika delar. 

En brohistoria

I sju steg beskrivs brons 

historia i text, bild och 

tidstypiskt tecknad figur.

Totalt 21 delar monterade 

på kapaskivor.  Bilderna och 

figurerna är separata och 

kan monteras fritt.

Rubriken är dataskuren text 

monterad på en plexiskiva. 



Bondens problem
Bonden ska ta med sig sin höna, 
en säck korn och en räv över 
vattnet.. Han kan bara ta med en 
åt gången på sin färja över 
vattnet. Hur många turer över 
älven måste bonden göra för att 
alla ska komma säkert över till 
andra sidan?
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Plankproblemet
Vattendraget är 1,60 m brett. Hur 
ska du ta dig över utan att bli blöt, 
enbart med hjälp av fem plankor 
som inte är längre än 1,50 m långa? 
Förslag på lösningar finns 
presenterade på textstativet intill. 
På ett litet bord intill kan du 
försöka lösa samma problem i 
mindre skala. 

Texter med textstativ
Texterna är mestadels 
instruktioner och svarar på 
frågan: Vad gör man här?
Plexiskyltar som lätt öppnas för 
byte av texter. Plåtstativ med 
gatsten som stöd.



Brovisioner

Vid ett modellbord med 

vattendrag, björkar och gräsytor 

lät vi publiken visionera om 

framtidens broar. 

På materialbordet, åtta nedsänkta 

plastbackar, fanns spillträ, 

glasspinnar, piprensare, garn, 

tunn elkabel, ståltråd , wellpapp,  

limpistoler, hammare, småspik 

och saxar. Här fanns också en 

lagerhylla och två stora 

arbetsbord.
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En naturlig bro

Här presenterade vi isen, den 

naturliga vinterbron för oss i 

Norrbotten.

Själva isbiten hade vi byggt som en 

plexilåda, 30 cm tjock. Vi  

kompletterade med en väggbild

och den skyltning som förekommer 

på isvägarna i skärgården.

Bropoesi

På en plåt på väggen, fäste vi sk 

kylskåpspoesi. Vi kompletterade 

med egentillverkade bro-ord 

som t ex pelare, spann, kabel , 

wire högt, fjärd, kraft mm för att 

publiken skulle kunna leka fram 

egen bropoesi på plåten.

Ett sorts publikens avtryck i 

utställningen.

Idéer - delar som inte ingår i utställningen



Innehåll Bygga broar

Kontakta 
Anna Almqvist
Teknikens Hus
S-971 87 Luleå
Sverige

Tel: +46 920  49 22 86
Fax: +46 920  49 22 02
E-post: anna.almqvist@teknikenshus.se

10 stycken utställningsstationer  
Enligt beskrivning ovan.
Blå matta 
Svängda bitar som kan arrangeras som en "älv" i olika former.
Total längd ca 15 m, bredd 160 cm.

Textskyltar och texter
Plexiskyltar på plåtstativ.
Instruktioner och förklaringar på svenska ingår.

Yta
Ca 200  m2

Tekniska krav
El 240 V, 10 A.

Belysning
Ingår ej.

Försäkring
Mottagaren ansvarar för att utställningen försäkras under 
visningsperioden. Försäkringsvärde SEK 200 000.

www.teknikenshus.se


