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Bron ligger på en indragen vägsträcka som idag är en del av en rastplats. Karta från Trafikverket

Inledning
Trafikverket har inom ramen för den nationella 
bevarandeplanen för kulturhistoriskt värdefulla 
broar pekat ut ett antal objekt som ska bevaras på 
grund av deras teknik- bro- och kulturhistoriska 
värden. På Öland finns flera av dessa broar i form 
av tämligen små valvbroar av kalksten. Broarna 
befinner sig både på det allmänna vägnätet och 
på indragna vägsträckor som idag ingår i rast-
platser. Vid en besiktning som genomfördes år 
2010 uppdagades flera brister på de utpekade 
broarna, bland annat anmärkningar om trasiga 
fogar, stenar som fallit bort från konstruktionerna 
och vid den rubricerade bron kraftigt utbuktande 
sidomurar.

Under våren 2011 planerades åtgärder för att 
komma tillrätta med i första hand skadorna på si-
domurarna på bro 8-357-1. Arbetena genomfördes 
under augusti-oktober och i följande rapport görs 
en sammanställning av hur arbetet har gått till, 
vilka material och metoder som använts samt en 
beskrivning av det färdiga resultatet. Fotografens 
namn är angiven i anslutning till respektive bild.
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konstaterades att den fogning som ursprungli-
gen funnits mellan täckstenarna på sidomurarna 
helt eller delvis saknades. Rikligt med vegetation 
på brons västra sida skapade även ett visuellt 
inträngt läge där bron inte kom till sin rätt. Ned-
fallande löv och skräp från buskar och träd hade 
dessutom gjort att brobanans övre skikt bestod 
av ett humusskikt där gräs och annan vegetation 
hade fått fäste.

Utgångsläge

Skaderapport
Alla broar i Region sydöst som pekats ut i Tra-
fikverkets Nationella och Regionala bevaran-
deplan har genomgått skadebesiktning samt en 
bedömning av vilka framtida hot som kan finnas 
mot konstruktionerna. Vid denna besiktning har 
broförvaltaren och Trafikverkets antikvariske 
sakkunnige tillsammans besökt broarna i fält, 
diskuterat vilka värden som har legat till grund 
för utpekandena samt bedömt hur dessa värden 
bäst ska tas till vara i framtiden. Resultatet av 
denna besiktning blev ett antal objektspecifika 
dokument som beskriver nuvarande status samt 
förslag till framtida åtgärder. 
I fallet med den här aktuella bron framkom att 
stensättningarna längs de höga och tämligen 
långa tillfartsbankarna uppvisade misstänkta 
utbuktningar, att det fanns urspolningar vid 
grusbeläggningen ovanför valvkonstruktionen 
och dessutom noterades att ett antal stenar i 
de uppdragna sidomurarna saknades. Vidare 

Västra sidan av bron sedd mot söder. Här är 
murarna i bättre skick än på den östra sidan. På ett 
par ställen har dock stenar fallit bort ur barriären. 
Vegetationen har dessutom varit så tät att inget 
gräs har kunnat växa på denna sida av bron.  
Foto SOA 2011
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Till höger: Detaljbilden av sidomuren på den 
nordöstra sidan av bron. Utbuktningen är 
tydlig vilket indikerar ett kraftigt inre sidotryck i 
konstruktionen.

Nedan: Bron ingår i tillfartsvägen till rastplatsen i 
bildens bortre del. De långa stenmurarna fram till 
valvet är kallmurade och har diverse skador i form 
av utbuktningar och urfallna stenar.  
Foto SOA 2011
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Ovan: Barriärenas avtäckning lutade 
kraftigt inåt längs ett par partier av bron.

Till höger: Markanslutningarna 
hade höjts under årens lopp och vid 
broändarna var barriärena delvis 
övertäckta. notera avtäckningen med 
bruk på toppen av stenarna. Foto SOA 
2011

Kalkstenarna i murarna är placerade på varandra utan bindemedel i så kallad kallmur. Stenarnas naturliga 
skrovligheter gör att murarna är tämligen öppna. Foto SOA 2011

Urspolning i kombination med grävande djur hade skapat hålrum 
mellan barriären och slitbanan. Foto SOA 2011
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Geoteknik
Bedömningen av brons tekniska status genomför-
des av Trafikverkets geotekniker Agne Gunnars-
son som efter en besiktning i fält kunde kon-
statera att de synliga skadorna på sidomurarna 
sannolikt hade uppkommit på grund av omfördel-
ning av fyllnadsmaterialet inne i brokonstruktio-
nen, i sin tur orsakat av inträngande dagvatten. 
Förändringarna i materialsammansättning ledde 
till ett ökat aktivt jordtryck mot murarna, vilket 
i sin tur medfört att dessa började bukta utåt. 
Kallmurade naturstensmurar har ingen större 
förmåga att stå emot horisontella lastökningar. 
Vidare konstaterades att skadorna inte hade upp-
stått hastigt utan att förändringen hade pågått 
en längre tid. Eventuellt kunde även passage 
av lagstridig tung trafik ha påskyndat skadeför-
loppet. I den rapport som upprättades av Agne 
Gunnarsson efter besiktningen av bron föreslogs 
ett arbetssätt där sidomurarna stagades på såväl 
ut- som insidan innan schaktningen av fyllnads-
massorna inleddes. Avsikten var att vibrera ned 
gles stålspont på insidan av murarna och succes-
sivt täta mellan sponten med träplank i takt med 
att muren frilades. På utsidan av muren skulle 
stagade plywoodskivor monteras för att förhindra 
att stenarna skulle rasa utåt. Denna metod an-
vändes dock aldrig utan entreprenören bedömde 
att stabilitetten i murarna kunde bibehållas om 
schaktning och demontering av murarna genom-
fördes parallellt. På så vis uppstod aldrig situatio-
nen med ca två meter höga fristående murar som 
riskerade att rasa. Dessutom skulle stagningen 
ha medfört bekymmer vid arbetet med stenarna 
i muren. Redan på ett tidigt stadium framkom att 
stenarna var tvungna att läggas om och då skulle 
eventuella spont och stagningar ha varit i vägen 
för arbetet.

Förberedande arbete

Antikvariska bedömningarI de 
inledande diskussioner som fördes mellan 
Trafikverket och Länsstyrelsens kulturmiljöenhet, 
framkom att eftersom bron räknades som 
fornlämning och fanns upptagen i Riksantikvarie-
ämbetets fornminnesregister var det planerade 
arbetet tillståndspliktigt. Trafikverket ansökte då 
om tillstånd till markingrepp i eller invid forn-
lämning enligt 2 kap Kulturminneslagen (SFS 
1988:950) hos Länsstyrelsen som efter prövning 
gav tillstånd att genomföra reparationerna. 
Beviljandet villkorades med följande krav: 

1. Bron ska återföras till ursprungligt utseende ef-
ter reparationerna bortsett från de buktande sido-
murarna som ska rätas. 

2. Inga nya material får tillföras konstruktionen 
bortsett från de geonät som används för att neu-
tralisera sidokrafterna i de tämligen höga, sten-
satta bankarna fram till broläget.

3. Enstaka stenar som visar sig vara så dåliga att 
de måste tas bort ska ersättas med likvärdiga avse-
ende  kulör och format. 

4. Valvkonstruktionen ska lämnas intakt.

5. Principen om minsta möjliga ingrepp ska beak-
tas vid varje enskilt moment.

6. Arbetet ska dokumenteras i såväl text som bild.
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Fotografiskt underlag
Stenvalvbroar av otuktade stenar är av naturen 
oregelbundna. När renoveringsåtgärder görs 
på denna typ av konstruktion finns en stor risk 
att stenarna endast delvis återmonteras på sina 
ursprungliga platser. För att minimera denna risk, 
gjordes en fotografisk dokumentation av hela 
brons östra sida. Vid fotograferingen användes 
en normaloptik (motsvarande 50 mm brännvidd 
i småbildsformat), vilken inte förvränger det 
naturliga perspektivet. Bilderna sattes sedan 
samman till en enda bred och låg bild med något 
så när bibehållet perspektiv. Det sammansatta 
fotografiet skrevs ut på en ca fem meter lång 
väderbeständig canvasduk som förvarades på 
arbetsplatsen. I samband med renoveringsar-
betet numrerades varje sten samtidigt som den 
demonterades. Siffrorna noterades även på den 
aktuella stenen där den visades i bilden. På detta 
vis skapades en likare för var de olika stenarna 
hade suttit, samt en guide för på vilken plats de 
skulle återmonteras. Bilden blev på detta vis även 
en dokumentation av i vilken ordning de olika 
stenarna hade demonterats samt ett bevis på hur 
mycket av konstruktionen som i själva verket 
hade påverkats av arbetet.

Utöver ovanstående fotografering togs ett 
stort antal bilder innan arbetena påbörjades. Bil-
derna visar bron i vägmiljön, översiktsbilder från 
alla håll samt detaljer på skador och murverk. Ett 
urval av dessa bilder visas i denna rapport. Dess-
utom fotograferade entreprenören kontinuerligt 
alla viktiga moment, vilket resulterade i ett rikt 
bildmaterial som delvis återges nedan.

Sidovy av den orenoverade bron, sammansatt 
av ca 20 bilder för att skapa ett underlag för 
märkning av stenarna. Digitalt bearbetat foto  
SOA 2011
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Säkring av valv

Efter en inledande besiktning av brokonstruktio-
nen valde entreprenören att säkra valvet innan 
några som helst arbeten påbörjades. Säkringen 
bestod i ett antal justerbara stålstämp som mon-
terades i en solfjäderform mellan den stenbotten 
som finns i bäcken och valvets undersida. Säker-
hetsåtgärden fanns även beskriven i de föreskrifter 
(Stenhandboken, utgiven av Sveriges stenindu-
strier) som normalt används som styrdokument 
vid stenhuggeriarbeten.

Friläggning av valv och  
sidomurar

Vid rensning av valvfyllning i en stanvalvbro krävs 
stor försiktighet. Stenarna kan vara placerade 
så att de sticker in bakåt i konstruktionen och 
därmed kan bli rubbade ur sina lägen om man går 
för fort och hårdhänt fram. Vid Kvinneby skala-
des de övre lagren av fyllningen bort med hjälp 

En ändamålsenlig ställning byggd av stålstämp och plywood som säkerhet för valvet under byggtiden.  
Foto SOA 2011

Arbetets genomförande

Etablering och skyltning

Vid bron fanns en rastplats som delvis utnyttjades 
som etableringsyta för manskapsbod och övrig 
utrustning på plats. En av tillfartsvägarna till 
rastplatsen gick över bron, vilket gjorde att vägen 
var tvungen att stängas strax norr om broläget. 
Arbetsplatsen skyltades ut mot närbelägna väg 
136 samt en informationstavla med historisk 
bakgrund till bron monterades i anslutning till de 
redan befintliga tavlorna på rastplatsen. Text-
underlaget till skylten togs fram av beställarens 
antikvariskt sakkunnige.
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av grävmaskin. Omkring 30 cm avlägsnades per 
gång tills man bedömde att det av försiktighetskäl 
var nödvändigt att övergå till handgrävning med 
skyffel. Initialt bedömdes bron vara konstruerad 
med sidomurar av skalmurstyp med en yttre och 
en inre stenvägg som hölls samman med tvärlig-
gande bindare. Istället möttes entreprenören av en 
enkelmurskonstruktion utan den för stabiliteten 
så viktiga bakre stenväggen. Upptäckten med-
förde att arbetet tvingandes genomföras med stor 
försiktighet för att inte av misstag råka rasera delar 
av muren. 

Grävmaskinen var nödvändig för en säker och 
snabb transport av de stenar som demonterades i 
såväl mur som bakfyllning. Allt material sortera-
des och stenarna som fanns i fyllningen sparades 
på ett separat ställe för återanvändning.

Den gamla slitbanan bestod till största delen av grästorv och skrapades av med hjälp av grävmaskin. 
Närmast barriärerna krävdes en hel del handskottning. Foto Johan Hansson 2011

Höger: Vid friläggningen av murarna grävdes ca 
0,4 meter i taget innan stenarna började plockas 
ned. Allt för att undvika instabilitet i muren.

Nedan: Bakfyllningen i bron bestod till största 
delen av närmast jordlikande material och 
skrotsten.  Foto Johan Hansson 2011
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Grävmaskinen var till stor hjälp under många moment i arbetet. Här plockas den fyllnadssten bort som delvis 
stöttade muren på insidan av konstruktionen. Murarna var inte som förväntat byggda som ordinära skalmurar 
med tvärgående bindare, utan i en enkelmurskonstruktion som upplevdes som tämligen amatörmässigt 
utförd. Foto Johan Hansson 2011

I väntan på montering placerades stenarna i 
nummerordning på en geotextil i slänterna på var 
sida av den lilla bäcken mellan den gamla och nya 
bron. På detta vis fanns ingen risk för att stenarna 
skulle hamna på fel plats och i fel ordning. Foto 
Johan Hansson 2011

Uppmärkning och 
demontering
För att hålla ordning på respektive stens pla-
cering i murarna och dessutom möjliggöra en 
exakt återmontering numrerades alla stenar 
både på själva stenen och på den stora bilden 
av bron (se motstående sida).
Märkningen av stenarna gjordes med vit vat-
tenfast märkpenna  typ ArtLine 400 XT med 
2,3 mm spets på insidan av muren. Anledning-
en till detta var att man inte ville ha siffrorna 
synliga på stenarna i den färdigrestaurerade 
muren och att märkningen hade dolts inne i 
grävmaskinsskopan som användes för att lyfta 
stenarna på plats.
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Ovan och nedan: Bilderna visar detaljer av den långa vepan med de demonterade stenarnas nummer noterat 
på bilderna. Foto Johan Hansson 2011

Underlaget för märkningen av stenarna bestod av en flera meter lång vepa med en digitalt framställd bild av brons exteriör. Foto Johan 
Hansson 2011
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Bakfyllningen i bron var olämplig för ändamålet och bestod av mycket finkornigt material blandat 
med skrotsten och skärv från bygget av bron. Vid grävning med grävmaskin lämnades en remsa 
närmast muren för att inte påverka den löst sammanfogade konstruktionen.

Nedan: Bilden visar tydligt hur lutande muren var och att den endast var utförd som en enkelmur som 
stöttades direkt av bakfyllningen. Foto Johan Hansson 2011
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Norra sidan av bron när muren i stort sett är nedplockad så långt som nödvändigt för att kunna rätta till 
de utbuktningar som fanns. Notera att den nedersta delen av muren är fogad, troligen som ett skydd mot 
inträngande vatten vid högvattenföring. Foto Johan Hansson 2011

Bilderna ovan och till 
höger visar detaljer 
av kalkstensmurarnas 
utseende i takt med 
att de frilades. Stora 
håligheter, oordnad 
sten och spår 
efter rörelser samt 
deformationer var ett 
genomgående tema. 
Foto Johan Hansson 
2011
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Stenarna låg i en kallmur – det vill säga utan 
sammanfogande bruk – vilket gjorde det relativt 
enkelt att plocka ned muren. Handkraft och ett 
försiktigt lirkande med kofot var allt som krävdes. 
De nedersta delarna av muren var dock fogade 
med bruk men bedömdes vara så opåverkade av 
sättningar att de lämnades utan åtgärd. För att 
få bort all fin bakfyllning utan att rubba stenarna 
användes en lövblås, med vilken allt löst material 
utom stenarna blåstes bort. En smidig och effek-
tiv metod som dessutom visade sig vara mycket 
skonsam mot originalmuren. För att inte orsaka 
onödiga spänningar i konstruktionen plockades 
stenarna ned symmetriskt på var sida av valvet, 
cirka 0,3 m åt gången. 

Friläggning med lövblås visade sig vara en effektiv och skonsam metod att få bort den finkorninga delen 
av bakfyllningen. Alla stenar sorterades bort och användes vid kompletteringen av murarna samt vid 
återfyllningen. Foto Johan Hansson 2011

Uppbyggnad
När väl murarna var demonterade på var sida av 
valvet, startade processen med att återuppbygga 
både murar och bakfyllning. Viktigaste stegen i 
detta arbete var säkerställandet av att jordtrycket 
inne i bron inte skulle kunna påverka murarna på 
samma sätt om orsakat de ursprungliga skadorna. 
Vid de inledande diskussionerna bedömdes meto-
den med dragavlastande geonät som den lämpli-
gaste för att uppnå denna effekt. Återfyllningen 
startade med en geotextil som separerade de 
gamla oordnade fyllnadsmassorna från den nya 
strukturellt uppbyggda bakfyllningen. Ovanpå 
geotextilen placerades ett ca 0,3 m tjockt lager 
med 0/50 bergkross som hämtades från Svevias 
bergtäkt i Tvärskog. Lagret komprimerades med 
en 100 kg padda med vattnad fyllning.  
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Demonteringen av stenarna skedde med handkraft och med hjälp av en kofot. Eftersom inget fogbruk eller 
murbruk hade använts i de partier som togs bort, var arbetet tämligen enkelt. Foto Johan Hansson 2011

Bild tagen från valvhjässan mot söder då utgrävningen av bakfyllningen var klar. Notera slänten i högerkant 
som lämnade så mycket massor kvar att stabiliteten i den västra brohalvan inte äventyrades. Foto Johan 
Hansson 2011
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Ovan och nedan: För att separera de befintliga 
fyllnadsmassorna från de nya placerades en 
geotextil i botten av schaktet. Därefter fylldes 
lager för lager med bergkross. Fyllningen skedde 
växelvis på båda sidor av valvet för att inte riskera 
snedbelastning av konstruktionen. Grovplanering 
skedde med grävmaskin, alla finjusteringar för 
hand. Foto Johan Hansson 2011

Komprimeringen startades en bit in från kanten 
för att inte riskera att stenarna i muren påver-
kades av vibrationerna. När väl fyllningen var 
komprimerad placerades två olika typer av geonät 
ovanpå massorna. Längst ut mot muren användes 
ett mjukt nät med maskvidd 25x25 mm. Nätet 
placerades så långt ut i konstruktionen att det 
täckte halva murens tjocklek och gick stack in 
omkring 1,3 m in i bakfyllningen. Innanför detta 
nät placerades en styvare version av geonät med 
maskvidd 40x40 mm. Överlappningen mellan de 
två nättyperna var ca 1 m. 

När näten var utlagda byggdes stenmuren upp 
ytterligare ca 0,3 m, vilket motsvarar två skift. Ny 
bakfyllning fylldes på och paddaes på nytt i likhet 
med det understa lagret. Närmast muren använ-
des en kalkstenskross i fraktion 0/18 mm för att 
jämna ut och fylla tomrummen mellan stenarna. 
På detta vis återuppbyggdes både murarna och 
bakfyllningen till en nivå motsvarande ca 0,3 m 
under färdigt slitskikt. På några ställen hade de 
ursprungliga stenarna spruckit sönder, vilket 
medförde enstaka kompletteringar med sten som 
till största delen kunde hämtas från det utsorte-
rade materialet i bakfyllningen.
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Ovan: Fyllningen packades med markvibrator i takt med att lagren byggdes upp. Geonäten överlappade ca 
1 meter och den finmaskiga modellen placerades ut i halva stenraden (nedan till vänster). Vid detta arbete 
var det mycket viktigt att nätet placerades så att inget av nätet kunde ses från utsidan av muren. Utrymmet 
närmast stenarna packades för hand eftersom den maskinella packningen riskerade att rubba stenarnas 
lägen. Det finmaskiga och det grovmaskiga nätet förbands inte med  varandra utan fyllningens stenar 
packades ned i näten som på så vis tvingades att samverka. 
 
Bilden nere till höger visar även hur stenmuren byggdes upp med bindare – tvärgående stenar som sticker in 
bakåt i fyllningen. Genom denna konstruktion säkrades murens stabilitet och samtidigt blev geonätet säkert 
förankrat i muren. Foto Johan Hansson 2011
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Den restaurerade muren återställd till hälften. Med hjälp av den noggranna markering som gjordes vid 
demonteringen kunde stenarna i stort sett utan undantag placeras på sina ursprungliga platser.  
Foto Johan Hansson 2011

Monteringarna av stenarna var ett grannlaga arbete. Stenhuggare Joakim Nilsson vid Ölands Stenmontage ser till att 
stenarna hamnade på sina ursprungliga platser. Alla lyft skedde med hjälp av grävmaskin och stenarna drogs in på plats med 
handkraft. På vissa ställen placerades skolstenar som utjämnade de skrovligheter som alltid finns på obearbetade kalkstenar. 
Till skillnad från den ursprungliga muren byggdes den nya konstruktionen upp med en bredare bas, vilket skapade en stabilare 
konstruktion. Notera hur det finmaskiga nätet stack in under stenarna och mötte det grovmaskiga nätet med ca 1 meters 
överlapp. Foto Johan Hansson 2011
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Den återställda muren hade kvar den patina som lavar och mossa bildat under decenniernas gång. Vissa 
justeringar med gummiklubba, jungfru och kofot gjordes som en slutlig åtgärd innan de överste skiften i 
barriärerna återställdes. Foto Johan Hansson 2011

Sista geonätet på plats innan den slutliga 
justeringen av höjden på fyllningen. I förgrunden 
den vattenslang som användes vid vattningen av 
bärlagret. Foto Johan Hansson 2011

Packning av det översta lagret i fyllningen, vilket 
skapade ett underlag för det heltäckande geonät 
som placerades under bärlagret längs hela brons 
längd och bredd. Foto Johan Hansson 2011
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Barriärerna längs med bron var fogade med kraf-
tigt cementhaltigt bruk som spruckit söder och 
delvis hade fallit bort. Vid återmonteringen beslu-
tades att använda kalkbruk för fogningen efter-
som denna typ av bruk dels passade bra ihop med 
kalkstenarna i murarna, dels var något elastisk. 
Ett faktum som  passade konstruktionstypen bra 

eftersom vissa mindre rörelser i murverket kunde 
förväntas i framtiden. Kalkbruket var ett standard 
murkalk E blandat med mursand i förhållande 
1/3. Bruket bearbetades  i en tvångsblandare och 
hade en mycket torr konsistens. Förutom de pari-
ter av barriärerna som demonterats fogades även 
resten av krönstenarna längs hela bron.

Barriärerna återställdes i stil med de ursprungliga skalmurarna. Hålrummen inne i murarna fylldes med 
makadam som packades för hand. Foto Johan Hansson 2011

Barriärerna fogades med kalkbruk som bereddes i 
en vanlig tvångsblandare.  
Foto Johan Hansson 2011
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För att inte barriärerna skulle bli för kliniskt raka och i sammanhanget onaturliga, övergavs snöret som 
riktlinje och istället syftades konturerna för hand med hjälp av ett par rätskivor. Valet av kalkbruk istället för 
det stenhårda cementbaserade fogbruk som tidigare fanns i barriärerna, var en eftergift för de antikvariska 
önskemålen. Istället för att på nytt använda ett hårt cementbruk fogades murarna med ett något elastiskt och 
svagare traditionellt kalkbruk. Foto Johan Hansson 2011
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På detta uppslag visas bilder av 
bron i det läge då murarna var 
färdigrestaurerade och justerade. Vissa 
ojämnheter är fortfarande kvar medan 
de besvärande utbuktningarna helt har 
plockats bort. Bilderna på sidan 26 visar 
den södra delen av bron och på sidan 27 
syns muren på den norra sidan av valvet. 
Foto Johan Hansson 2011
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Dränering
En av orsakerna till skadorna på bron var san-
nolikt inträngande vatten som letat sig ned i 
murarna vid övergången mellan slitskikt och 
barriärerna längs bron. För att minimerar risken 
för denna typ av vattenproblem, placerades en 92 
mm dräneringsslang på båda sidor av brobanan 
längs med barriärerna. Slangarna drogs i en ca 0,2 
meter tjock ficka med tvättad 5/8 makadam som 
dräneringsskikt. Fickan inneslöts i en geotextil 
för att förhindra de omliggande finare materialen 
från att tränga in i dräneringen. Vid broändarna 
leddes dräneringsbäddarna ut i enkla stenkistor 
placerade i slänterna ned mot bäcken.

I ytterkant mot murarna placerades dräneringsslangar som bäddades in i strumpor av geotextil. Slangarna 
mynnade ut i slänterna vid broändarna. Genom dräneringarna skapades dagvattenbrytande rännor, vilket 
avsevärt minskade vattentrycket på både fyllning och murar. Foto Johan Hansson 2011

Bärlager och slitbana
När de utgrävda partierna av bron var återställda 
och dräneringen var lagd, placerades ett 0,2 
meter tjockt bärlager över hela brons längd och 
bredd. Bärlagret byggdes upp med bergkross 0/50 
som separerades från brofyllningen genom en 
geotextil och ett geonät med 40x40 mm rutor. 
Krossmaterialet planerades ut, vattnades och 
packades med 250 kg vibrator. Slitlagret bestod av 
kalkstenskross 0/16 som vattnades och packades 
över hela brons bredd.
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När stenarbetet var avslutat justerades brons fyllning varpå en geotextil drogs ut över hela brons längd och bredd. innan 
bärlagret planerades ut placerades även ett geonät på geotextilen. Bärlagret vattnades därefter och packades slutligen med 
en 250 kg markvibrator innan det ca 5 cm tjocka slitlagret av kalkstenskross påfördes. Bilden nederst visar bron i färdigt skick. 
Foto Johan Hansson 2011
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Renoveringen av kalkstensbron utfördes som en 
utförandeentreprenad med Svevia som huvud-
entreprenör. Kontakterna mellan entreprenören 
och beställaren var utförliga och frekventa såväl 
under planerings- som utförandeskedet – ett fak-
tum som var avgörande för det goda resultatet på 
arbetet. Även kontakterna mellan beställaren och 
Länstyrelsens kulturmiljöenhet som skedde i ett 
tidigt skede, borgade för en smidig handläggning 
och tillståndsgivning.

Entreprenörens välvilja att fotografiskt do-
kumentera varje moment i processen var nöd-
vänding för att få fram ett underlag för denna 
dokumentation och fungerade även som ett 
diskussionsunderlag för de beslut som fattades 
under pågående arbete. 

De diskussioner som fördes under de inle-
dande planerings- och byggmötena medförde 
justeringar i de ursprungliga planerna för arbetet. 
Genom en nogrann och utförlig kommunikation 
mellan de inblandade parterna har dock åtskilliga 
av de normalt förekommande problemen kunnat 
undvikas. Även förståelsen för brons kulturhisto-
riska värden och hantverksskickligheten hos såväl 
stenhuggare som entreprenör var nödvändiga för 
en lyckad renovering.

Beräkningen av tidsåtgång och kostnader 
var besvärlig eftersom arbetets omfattning inte 
kunde bedömas i detalj. De grova uppskattningar 
av tidsåtgång som gjordes initialt, visade sig dock 
stämma förvånansvärt väl, vilket sannolikt till 
stor del berodde på den samlade erfarenheten hos 
de inblandade.

Sammanfattning
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Förteckning över medverkande

Beställare
Fredrik Hasselström, Trafikverket  fredrik.hasselstrom@trafikverket.se
0730-70 14 18

Geoteknik 
Agne Gunnarsson, Trafikverket   agne.gunnarsson@trafikverket.se
013-28 90 33

Entreprenörens utförare
Johan Hansson, Svevia    johan.hansson@svevia.se
070-569 27 60

Stenhuggeriarbeten
Joakim Nilsson, Ölands Stenmontage  info@olandsstenmontage.se
070-376 27 89

Beställarens antikvariska medverkande
Sven Olof Ahlberg, Kulturbyggnadsbyrån kbb@tele2.se
070-397 11 30

Antikvarisk kontrollant
Daniel Tedenlind, Länsstyrelsen Kalmar län Daniel.Tedenlind@lansstyrelsen.se
0480-82215
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