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Datum: 2022-11-11 

Säbybron  

Projektdagbok V. 44 

 

Vintern står för dörren och arbetena på Säby bron tuffar på, denna höst har 

med sig optimala väderförhållanden för att gjuta.  

På bilden ser vi brostöden för den nya bron kommer upp ur marken en efter 

en. 

Stödet närmast i bild till höger är brostöd 4 där formbyggnaden pågår för 

fundamentet. 

På brostöd 3 har vi precis rivit formen och på bilden syns armeringen för 

pelarna som kommer upp fundamentet vilket gör att vi nu börjar se vart bron 

kommer hamna.   

På andra sidan kanalen så står kassunen för brostöd 2, den försöker vi nu hålla 

tät mot inträngande vatten inför armering av fundament 2 som också kommer 

få uppstickande armering till 3st pelare. 

Bakom kassunen för brostöd 2 kommer brostöd 1 där gastuberna står, där är 

pålarna klara och nu ska det börjas forma och armera för fundamentet.   

Utanför Woodys staket mot Norrövägen är idag VA-ledningar klara så långt 

det gått för att fortsätta byggas vidare i Etapp 3 nästa höst. 

Längst bak i bilden till vänster så byggs nya cirkulationsplatsen och nya 

Sandkilsvägen upp för att kunna flytta trafiken dit när bron är klar och farbar.   
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Projektdagbok V. 45 

 

Den här veckan har vi lagt mycket fokus på brostöd 2 där fundamentets 

armering har knutits ihop och sedan lyfts ner med en stor mobilkran, hela 

”armerings-kassen” väger ca 7 ton.  

För att kunna få ner den i formen behövdes en s.k. 150 ton mobilkran som kan 

lyfta ca 8 ton på ca 35m längd, vilket behövdes då vi inte kunde ställa kranen 

närmare kassun än så.  

På bilderna syns hur vi ställt upp kranen och armeringskassen.  

 

 

 

På mark sidan håller vi på att bygga upp delar av nya Sockenvägen och GC-

vägen vid den nya stödmuren som har byggts, där ska det börja sättas kantsten 

och smågatsten” 
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