
 
 
Val av brygga 
  

Vilken brygga ska man välja, trä-och betongbrygga eller polyetenpontonbrygga? 
 
Trä-och betongbrygga (1900-tal) är en gammal produkt som har funnits i Sverige sedan man byggde miljonprogrammen i 
betong på -70 talet. Bryggtypen borde snarare heta trä-och cellplastbrygga med betongskal eftersom bryggan består av upp 
och nervända lådor av betongskal ovanpå och på sidorna och med cellplast inuti. Bryggans ram består av reglar och har 
endast ca 150 mm i konstruktionshöjd, bryggan har dålig verklig bärkraft* vid bryggkanten och är gjort av material som 
bryts ner av vatten, vind, is och salt. För de flesta fram till nu så har det varit det enda bryggalternativet. 
 
Polyetenpontonbryggor (2000-tal) har funnits i Finland sedan -70 talet. Bryggtypen är mindre känd i Sverige eftersom den 
är relativt ny här. Polyetenbryggors ram består av pontoner tillsammans med reglar längs hela bryggan och har en 
konstruktionshöjd på hela 750 mm, en pontonbrygga är vridstark åt alla håll. Pontonerna är placerade på sidorna av 
bryggan vilket dessutom ger en mycket hög verklig bärkraft* vid bryggkanten. Pontonerna är gjorda i polyeten vilket är ett 
extremt tåligt material som b.la. används i kommunala avlopp och i gruvindustrin mm. Polyeten har god slagtålighet även 
vid mycket kalla förhållanden och tål is-tryck. Lösningsmedel, salt, syra, bensin eller olja har ingen inverkan på materialet 
och det finns inget som kan rosta. Materialet är UV-skyddat. 
 

Bryggorna ska vara gjorda för att ligga i vatten! 
 
Trä- och cellplast bryggor är byggda i material som cellplast, järn och betong och inget av dessa tål i längden vatten. Dessa 
upp och ner vända betonglådor är fyllda med cellplast även kallat eps eller polystyren och de har ingen botten. Cellplasten 
suger därmed sakta åt sig vatten och bryggan blir tyngre och tyngre för varje år och tappar bärighet vilket kan resulterar i en 
fuktsjuk brygga som sakta sjunker och ofta lutar.  Åker man runt och tittar i båtklubbar så ser man snart att dessa bryggor 
oftast har betydande skador på betongen om det över huvudtaget finns något kvar. På vintern fryser de kantiga 
betonglådorna fast, ofta ser man cellplasten och armeringen vilket gör det ännu lättare för isen att hänga kvar och tynga 
ner bryggorna. 
 
Polyetenpontonbryggor är byggda i ett material som tål is och vatten. Pontonerna suger inte åt sig något vatten och 
bryggan har därför samma verkliga bärkraft* vid bryggans kant år ut och år in. Bryggan blir inte tyngre och har livstids 
flytgaranti, dvs. bryggan har samma höjd över vattnet hela dess livslängd. På vintern värmer det lilla dagsljuset de svarta 
pontonerna vilket gör att isen flyter undan vid islossning. Ingen is fastnar på polyetenpontonernas feta ytan. 
 

Miljö, pengar 
 
Trä- och cellplast bryggors flytblock består bl.a. av armerad betong. Betongindustrin tillhör de stora CO2 genererande 
industrisektorerna. När en betongbrygga ska destrueras så uppstår ett problem som man ofta inte har räknat med, höga 
kostnader. Att destruera en betongbrygga kostar ca: 1324kr/m + moms (Tungpontonbrygga kostar ca 3800kr/m+ moms). 
Många båtklubbar vet i dag inte vart de ska göra av sina gamla bryggor som ofta blir liggande eller sålda på Blocket eller 
någon annan säljsida till någon som ofta inte informeras om den kommande kostnaden. 
 
Polyetenpontonbryggors pontoner består av polyeten och luft. Polyeten tillverkas av en ren gas (Eten)och är det ett 
tämligen rent bränsle. Vid återanvändning som bränsle i förbränningen bildas endast koldioxid och vatten. Att destruera en 
polyetenbrygga kostar ca 598kr/m + moms.  
 

Tillverkning och användning: 
 
Trä- och cellplast bryggor pga. dess klena konstruktionshöjd på ca 150 mm så är de i stort sätt omöjliga att lyfta och måste 
byggas på plats. Betongbryggor behöver alltid betydande fritt vatten under lådorna för att inte slås sönder vid t.ex. 
lågvatten och vågor. Bryggorna har låg verklig bärkraft* (2,4m brygga 60/kg/m) vid kanten och man kan lätt sätta igång en 
längsgående vågrörelse i konstruktionen genom att hoppa i ena ändan på bryggan.  
 
Polyetenpontonbryggor kan transporteras direkt från fabrik. Bryggorna lyfts enkelt direkt i vattnet tack vare en urstark 
konstruktion på 750mm som färdiga element. Polyetenpontoner är tåliga och passar även bra vid grunda stränder. 
Polyetenbryggor har hög verklig bärkraft* vid kanten (Harbour® 2,4m bred 102kg/m). Bryggorna är styva i alla riktningar, är 
sköna för ögat och har en Nordisk ren och modern design. 
  
 



*Verklig bärkraft  
 
Bryggans verkliga flytkraft: När det är fråga om en brygga vars belastning utgörs av personer, fordon eller dylikt, ska en 
verklig bärkraft fastställas för bryggan.  Bryggans verkliga bärkraft är den belastning som uppnås vid bryggans kant och 
denna divideras med bryggans yta. När man fastställer den verkliga bärkraften ska man beakta att belastningen vid kanten 
placeras 20 cm från bryggans kant och att belastningens tyngdpunkt är på 10 cm höjd från bryggans däck. Den maximala 
bärkraften vid kanten uppnås när pontonen eller pontonens överkant ligger i nivå med vattenlinjen.  
Bryggans stabilitet: Bryggans stabilitet beskrivs genom ett värde som anger hur mycket bryggan lutar med maximal 
kantbelastning. Detta värde kan anges antingen i procent eller i grader. Bryggans lutning bör vara mindre än 10 grader med 
tillåten kantbelastning 

 

 
 
Exempel: 

Polyetenpontonbrygga Harbour® 12,5 x 2,4m 
Nettobärighet 339 kg/m=141 kg/m² 4373 kg 
Bärighet vid kanten 102 kg/m 1275 kg 
Krängning med max kantbelastning 10 grader 
 

Trä-och betongpontonbrygga 12,5 x 2,4m 
Nettobärighet 348 kg/m=145 kg/m² 4350 kg 
Bärighet vid kanten 60 kg/m 750 kg 
Krängning med max kantbelastning 12 grader. 
 

För mer info. om bärkraft och stabilitet: http://www.pontoner.se/files/Flytbryggors-barkraft-stabilitet-A3-1_14mb.pdf 
 

 
 
Det är alltid svårt att gå från en teknik till en annan men i Finland som har använt polyetenpontoner i över 30 år så 
efterfrågar nu nästan alltid alla båtklubbar och kommuner bryggor av polyetenpontoner i sina upphandlingar. 
 
AlfaBryggan AB har tillsammans med Laaksos Bryggor OY stor erfarenhet av bryggteknik. För mer info eller frågor vänligen 
kontakta oss. www.pontoner.se eller www.bryggor.fi 
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