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Om hengebroer og skråstagsbroer 
 
• Tauet eller kabelen er det bærende element i hengebroer.  Det særmerker seg med kun å kunne 

overføre strekkrefter, har liten eller ingen bøyestivhet, og  er egnet som bæreelement for broer med 
store spenn.  

• De såkalte "primitive" hengebroer av lianer er de første hengebroer. Utformingen av disse krevde 
imidlertid kunnskap og til dels godt håndverk. Den mest kjente, og vel den eldste eksisterende 
hengebro, er An-Lan hengebroen i Kuanhsien i Kina, som kan dateres helt tilbake til ca år 960 e.Kr.  
Denne broen har en totallengde på ca 315 m, har åtte spenn, med det største opp til ca 60m. 

• De tidligste hengebroer av jern ble utformet som såkalte kjedehengebroer, hvor ”kabelen” består av 
flattjern bundet sammen ved ledd. 

• I Europa vet vi at det er bygget hengebroer på 1500-1600-tallet, men hovedsakelig som krigsbroer 
av midlertidig karakter. I England finner vi den første hengebro i jern bygget i 1741, og Telfords bro 
over Menai-stredet i Wales (1820-1826)  med hovedspenn på 174 m er kjent. 

• Med hensyn til de store spennvidder er det hengebroens utnyttelse av stålets strekkfasthet som gjør 
dette mulig. I USA ble det på slutten av 1800-tallet og i første halvdel av vårt århundre bygget en 
rekke dristige hengebroer. Nevnes bør  Brooklyn Bridge (1883) I nyere tid bygges det hengebroer 
både i USA, Europa og Asia hvor spennviddene stadig tøyes. Dagens lengste hengebro er Akashi-
Kaikyo, Japan (1998). 

• I Norge har vi en rekke hengebroer. Askøybrua (1992) er Norges lengste hengebro med et hoved-
spenn på 850m. Hardangerbrua som planlegges ferdig 2011 vil få et spenn på 1310m. 

• Skråstagsbroene er nær beslektet med hengebroene. De skråstagsbroer vi i dag kjenner,  fikk sin 
praktiske utforming på 1950-tallet. Brotypen  er godt egnet for mellomstore og større broer.  

• Skarsundbrua, Helgelandsbrua og Grenlandsbrua er kjente norske skråstagsbroer.  



 ConTre modellbyggesett 

 Slik bygger du 
 
Materialer og utstyr: 

 Deler til hengebroen og skråstagsbroen samt arbeidstegninger finner du i brokassen. 
Verktøy: skrujern, liten skiftenøkkel, bor, sag, liten hammer, sandpapir. Eventuelt 
basisplanke. 

 
Slik gjør du: 

 Broen består av to tårn (S30), bærekabler,  hovedbærere (S60+S20), tverrbærere (B10), 
vindavstivning (S14,1), og kjørebane (60+4P10). Brotårnene settes sammen. 
Hovedbærerne settes sammen. Hovedbærerne, skrus til tverrbærere (B10). 
Vindavstivning (S14,1) av kjørebane plugges til tverrbærerne. ”Kabel” strekkes, festes på 
topp av tårn, og på basisplanke/ endestykke. For hengebro  ”henges” hovedbærer opp i 
kabel ved hjelp av ståltråd. Kjørebane  tapes, eventuelt. stiftes på plass.  

 For skråkabelbroen festes skråkablene i hovedbærer og på topp av tårn.  
 Prøv å lage andre varianter av skråstagsbroen med de delene du finner i brokassen 

(for.eksempel ett tårn, andre spennvidder, andre høyder på tårn) 
 
 





Gode råd for byggeprosessen 
 
1 Ta ut av brokassen de deler som du trenger til broen. Det er nesten de samme delene du 

bruker, enten du bygger en hengebro, eller en skråstagsbro. Til hengebroen benytter du en 
lenke som skal illustrere hengebabelen. Med myk jerntråd skal du kunne lage  hengestenger 
som knytter kjørebanen til kabelen. For en skråstagsbro benytter du en snor som skal illustrere 
de skrå kablene fra tårnene til kjørebanen. Tell opp alle delene og antall 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 Start med å sette sammen hovedbærere og tverrbærere av midtspennets kjørebane. Deretter 
settes hovedbærere og tverrbærere for sidespennene. (NB mellomstykke S1, se foto) 

3 Sett sammen tårn, hovedspenn og sidespenn og tverrbjelke i topp og bunn av tårn. (NB 
mellomstykker (S1) i topp av tårn. 

4 Reservestaver benyttes til å lage ”foten” av broen. Du kan også benytte en planke som basis 
for konstruksjonen. 

5 For hengebroen henges ”kablene” (lenkene) opp over tårene og brobanen kobles til kabelen 
ved hengestenger av myk ståltråd (tidkrevende). For skråstagbroen trekkes kablene (snor) fra 
tårntopp til hovedbjelke. (om skruehodene). 

6 Vindavstivning (S14,1) i utvalgte felt mellom tverrbærerne i hovedspenn og i sidespennene 
plugges fast til tverrbærerne. 

7 Kjørebaneplate stiftes, tapes til tverrbærerne. ”Prøvekjør” broen. 
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