
Bron i Husby renoveras 

Bron i Husby, från skolan till centrum, ska renoveras. Under åren har bron blivit allt mer sliten och nu 

ska den byggas om. Många i Husby tycker att bron har en ful och tråkig design som inte 

representerar det fina området. Företaget Rasebro har kommit med ett förslag på en balkbro i 

betong som ser likadan ut som den gamla och kostar 5 miljoner.  

     

Ni ska nu ge ett bättre förslag på hur bron kan se ut och bygga en modell på bron.  

Konstruktionskrav 

• Bron ska ha en snygg design och tilltala invånarna i Husby 

• Brokonstruktionen ska hålla för vikt av 3 kg eller mer 

• Priset ska inte vara mer än 5 miljoner 

 

Material 

Ditt byggbolag handlar material enligt följande prislista: 

• En glasspinne kostar 50 000 kr. 

• En trästav, 1 cm i diameter kostar 80 000 kr. 

• En trästav, 0,5 cm i diameter, kostar 60 000 kr. 

• En limstav kostar 70 000 kr. 



• Snöre kostar 10 000 kr/dm. 

• Kartong kostar 30 000 kr/st. 

• Papper i A4 kostar 20 000 kr/st. 

 

Loggbok 

Under arbetet skriver du loggbok: 

1. Vad har du/ni gjort idag? Vad är du nöjd med? Vad är du mindre nöjd med? 

2. Hur tycker du att samarbetet har fungerat? Kunde alla bidra? 

3. Vad ska ni göra nästa gång? 

 

I slutet ska du/ni lämna in: 

Loggbok:  skiss + bild på bron  + beskrivning av brotyp + beskrivning av materialval +  kostnaden för 

bron + byggnadets gång  

 

Du kommer att bedömas utifrån hur väl du/ni: 

• för resonemang om likheter och skillnader mellan några material och deras användning i 

tekniska lösningar 

• genomför teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten 

• undersöker och pröva möjliga idéer till lösningar 

• formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt 

• gör dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där 

intentionen i arbetet är synliggjord. 

 

 

Lycka till! 

Klara och Eva 

 

 

 



 

  

 


