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Slik bygger du 
 
Materialer og utstyr: 
 Deler til flytebroen og arbeidstegning finner du i brokassen.  Verktøy: skrujern, bor, sag, 

liten hammer, sandpapir. Vannkar. Som pongtonger kan en også benytte 
skumgummisylindre eller isoporklossser. Med en radiostyrt bil kan du prøvekjøre broen  

Slik gjør du: 
 Broen består av hovedbærere (S50), tverrbærere (B10), vindavstivning (S14,1), 

kjørebane, pongtonger, og landingsbjelker  
 S10, eller B14). Hovedbærerne (to (S50) på hver side, skrus til tverrbærere (B10).  

Vindavstivning (S14,1) av kjørebane plugges til tverrbærerne. Landbjelker (2xS10) på hver 
side og (B14) på enden sørger for mulig bevegelse. Flottører ”skalkes” med lokk og festes 
med strikk/ståltråd til hovedbjelker. Kjørebaneelementer  tapes eller stiftes på plass. 
Rekkverk, hvis ønsket, lages av  (S5 og S50) eller blomsterpinner som  tilpasses.  

Forsøk 
 ”Prøvekjør” broen.   
 Prøv  broen du har laget i er kar med vann. Hvilken belastning tåler den?  Beregn volum, 

og oppdrift av de  sylindriske pongtongene. . 





Gode råd for byggeprosessen 
 
1 Ta ut av brokassen de deler som du trenger til broen. Tell opp skruer og mutre som er 

nødvendig. Sorter og legg delene ut på et bord  i  det mønsteret som du skal bygge etter. Du 
organiserer nå din egen byggeplass! I brokassen er det lagt noen reservestaver (R) som du 
selv kan kappe, lage hull i, hvis du  mangler en del, eller trenger en del med spesiell 
lengde/hullavstand.  

2 Broen settes sammen av to doble hovedbærere, hver satt sammen av stavene S50. Mellom 
hovedbærerne kommer tverrbærere (B10).  I tillegg kommer ”landingsbjelkene” (B14) som er 
forbundet med ”ledd” til hovedbærerne. (skrue med mutter, eller treplugg (blomsterpinne).  
Dvs. broens  bevegelser pga flo og fjære tas i landingspartiene.  Hovedbærerne fungerer 
statisk som bjelker.”  

3 Vindavstivning med stavene S14,1 plugges som diagonaler til tverrbærerne 
4 Ønsker du rekkverk på broen, må du montere rekkverkstavene (S5) mellom de to S50 stavene 

på hver side som utgjør hovedbjelkene. Gelender (S50) på toppen av S5-stavene plugges, 
eller festes med skruer med mutter.  

5 Pongtongene, her som hule pappsylindre med lokk, festes til hovedbærerene med strikk, 
alternativt myk ståltråd. 

6 Kjørebanen stiftes, eller tapes til tverrbærere og hovedbærere. 
7 Broen prøves i et vannkar.  
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Flytebro 
 ”Fri fantasi” 

 
En enklere utgave av flyte- 
broen kan lages av blomster- 
pinner  som vist på bildet.  
Som kjørebane kan platene 
 P10 benyttes. Alternativt kan 
 ispinner som limes fast 
 benyttes (ispinner ikke med i  
brokassen). 
Her ser vi at det er både  
mennesker og bil som 
 benytter broen. 

Flytebro ”Fri fantasi” 
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Om flytebroer 
 
• Flytebroer bæres oppe av pongtongers oppdrift. De gjør det mulig å slå bro over elver, sjøer og 

fjorder hvor det ellers er vanskelig eller umulig å anordne pilarer. Flytebroene følger vannets 
bevegelser med flo og fjære i sjø. 

• Pongtongene er det bærende element, mens brobanen utformes som bjelker fra pongtong til 
pongtong. Pongtongene er som regel forankret, enten i bunn .eller til land. 

• Prinsippene for pongtongbroene ble tidlig benyttet og vi finner beskrivelser av dem i historien. 
Perserkongen Darius lot under et felttog i 515 f. Kr. bygge flytebroer over så vel Bosporos som 
Donau ved elvens munning. Flytebroene benyttes også i nyere tid som krigsbroer 

• Arkhimedes (ca 287-212 f.Kr.) fant ut lovmessigheten mht oppdrift idet han fant ut at oppdriften er 
lik den fortrengte væskemengde. Vi kan med dette beregne lastkapasiteten til en flytebro. 

• Vi har flere eksempler på at flytebroer ble benyttet som permanente broer. I Budapest finner vi på 
slutten av 1600 og 1700 tallet permanente flytebroer over Donau. Flytebro ble til og med benyttet 
for en jernbanebro som ble bygget 1865 i Maxau i Tyskland. Den var  nærmere 250m lang og var i 
drift i 74 år.  I nyere tid eksisterer det flere større flytebroer. Den lengste er Lake Washington 
Bridge i nærheten av Seattle, USA, med en totallengde på 2437 m. 

• I Norge har vi hatt flere flytebroer. Et eksempel er Øybrua i Kragerø, bygget 1889 og i bruk frem til 
1956. Den første nyere større flytebro i Norge åpnet for trafikk i 1992. Bergsøysundet bru er en 
pongtongbro med lengde 830 m hvor pongtongene utføres i lettbetong og hvor selve brobanen 
hviler på  fagverk som spenner mellom pongtongene. To år senere ble Nordhordalandbrua i 
Hordaland åpnet. Den har en totallengde på 1235 m  
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