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Förord
Föreliggande rapport är en antikvarisk dokumentation och redovisning av de arbe-
ten som genomförts vid renoveringen och ombyggnaden av vägbron över Arbogaån 
vid Röfors. Rapporten syftar till att lyfta fram de frågeställningar och metoder som 
använts för att säkerställa så stor del som möjligt av brons kulturhistoriska värden. 
Redovisningen berör även materialet betong ur ett antikvariskt perspektiv och de 
särskilda avvägningar som alltid följer med arbeten av denna art. Rapporten ut-
gör slutredovisning i ärendet gentemot kulturmiljöexperterna vid Länsstyrelsen i 
Västmanland.

Rapporten är författad av bebyggelseantikvarie Sven Olof Ahlberg vid Kultur-
byggnadsbyrån i Lidköping som även har tagit samtliga fotografier utom de äldre 
svartvita bilder som tillhandahållits av Trafikverket.  
 
Författaren vill rikta ett stort tack till Mikael Malmkvist och Joakim Holtbäck vid 
Trafikverket samt Niclas Westberg, Skanska Sverige AB utan vilkas medverkande 
denna skrift hade varit svår att sammanställa.  
 
 
Lidköping den 9 september 2013

Kulturbyggnadsbyrån

Sven Olof Ahlberg
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Bakgrund 
 
 
I slutet av 1990-talet genomfördes en riksomfattande inventering av Banverkets 
och Vägverkets brobestånd i syfte att vaska fram de broar som kunde anses ha 
högst kultur-, teknik-, och brohistoriskt värde ur ett nationellt perspektiv. Uppdra-
get utfördes av bebyggelseantikvarie Sven Olof Ahlberg och teknikhistoriker Bengt 
Spade vilka redovisade resultatet på ett populärvetenskapligt sätt i en bok med 
titeln: Våra broar – en kulturskatt. Internt i dåvarande Vägverket vidtog arbetet 
med att upprätta en nationell bevarandeplan för de utpekade broarna. I denna 
plan fanns bron vid Röfors med som en av landets mest bevarandevärda valvbroar 
av betong. Här nedan följer en presentation av några av de bedömningskriterier 
som användes vid den nationella inventeringen och som låg till grund för det 
slutliga urvalet. En fullständig redogörelse för urvalsprocessen finns i dokumentet 
Nationell plan för bevarandevärda broar, Vägverkets publikation 2005:151

Ålder – Bron byggdes under de sista åren av första världskriget och stod klar år 
1919. Mitt i den brytningstid då byggnadsmaterialet armerad betong började hitta 
sin form både konstruktionsmässigt och estetiskt. Åldern i sig är med andra ord en 
viktig faktor för ett bevarande.

Representativitet – De flesta broarna av denna typ och av samma ålder är idag rivna 
och ersatta med moderna konstruktioner i helt nya utföranden. Röforsbron är en 
värdig representant för en tidigare vanlig brotyp och utgör därmed en länk i förstå-
elsen av det svenska brobyggandets utveckling under 1900-talet.

Lokal förankring – Röforsbron ritades och konstruerades av den berömde Arbogaso-
nen John Giers (1877-1953) som även var mannen bakom den iögonfallande bågbron 
av betong vid västra infarten till Arboga. Konstruktören var son till en av grundarna 
till den ansedda konstruktionsbyrån Qvist & Gjers i Arboga som konstruerade och 
projekterade åtskilliga anläggningar i den första generationen av Sveriges vatten-
kraftverk. Här fick betongen en central roll och det är sannolikt i denna miljö som 
John Giers fick sin skolning. Efter studierna genomförde han dessutom flera stu-
dieresor som påverkade hans syn på det vid tiden förhålllandevis nya materialet 
armerad betong. Bland annat besöktes England och USA där Giers gavs möjlighet 
att studera såväl brobyggnads- som vattenbyggnadskonst. 

Bron över Arbogaån används som en del av sträckningen i den traditionstyngda mo-
tortävlingen Röforsloppet som arrangeras årligen av SMK Arboga sedan år 1935.

Arkitektonisk utsmyckning – Alla synliga ytor av Röforsbron försågs ett medvetet 
estetiskt uttryck. Betongen ansågs inte vara riktigt rumsren som konstruktions-
material under de första decennierna av 1900-talet. Istället för att visa formbräds- 
avtrycken och den obearbetade betongen, har alla vertikala betongytor kryssham-
rats för hand. Resultatet blev en lätt skrovlig yta som påminde om släthuggen sand-
sten. Undersidorna av valven – som normalt inte är synliga – lämnades däremot 
obearbetade med formbrädsavtrycken fullt intakta. Ursprungligen fanns ett tids-
typiskt smäckert broräcke med gjutjärnsstolpar och följare av gasrör som på ban-
karna avlöstes av robusta räcken med granitståndare sammanbundna med navföl-
jare av grova träplank. Allt utfört enligt tidens norm om än med en påfallande stor 
stadsmässighet med tanke på det lantliga läget.
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Trafikanternas möte med bron – En trafikant som färdas på landsvägen fram mot 
bron leds ned till broläget via en svepande kurva i en slänt, vilket gör att både brons 
bärverk och hindret är fullt synliga före överfart. Ett förhållande som står i stark 
kontrast till de flesta moderna broar där mötet reduceras till ett dunk i hjulen vid 
passage över dilatationsfogarna. Dessutom ligger bron längs en grusväg - en vägtyp 
som idag blir allt mer sällsynt och därmed har ett stort bevarandevärde. 

Exponerbarhet – Broplatsen är tämligen öppen med glesa trädridåer längs ån, vilket 
skapar goda förutsättningar att betrakta bron från sidan.

Konstruktionshistoriskt värde – Valven i bron är så kallade tvåledsvalv med leder 
vid stöden. För att råda bot mot den osäkerhet som fanns kring betongens hållfast-
het i början av förra seklet, har lederna vid upplagen konstruerats som granitleder 
åtskilda av en blyplåt vilken tog upp de små rörelser som kunde uppstå vid tempe-
ratur- och belastningsförändringar. Lederna är fullt synliga från sidan och ansluter 
väl till de välgjorda stöden av granitklädd betong. Granitleder användes vid åtskil-
liga svenska betongbroar under 1910-talet men idag återstår endast en handfull ex-
empel på denna tidstypiska konstruktionsdetalj. Även dimensioneringen av valven 
med påfallande tunt bärverk vid hjässorna vittnar om hur långt ingenjörernas kun-
skaper om att beräkna denna typ av konstruktioner hade kommit på 1910-talet.

En fartfylld bild från en tidig 
årgång av Röforsloppet. 
Stengardisterna på bankarna 
hålls endast samman av ett 
klent profilerat järn längs 
sidorna av vägbanan. I bak-
grunden skymtar bron.

John Giers originalritning är till 
stora delar ritad med rött tusch 
på linneväv och förvaras i 
Tekniska museets arkiv. 



8

Antikvariska förutsättningar

Hur kan en bro som delvis byts ut mot nytt material och i en ny konstruktion anses 
vara en del av ett bevarande? För att förklara detta kan en liknelse vara till hjälp. 
Föreställ er ett traditionellt timmerhus. När stockarna ruttnar – vanligtvis nedifrån 
och upp – kan man med traditionella material och metoder ersätta det skadade vir-
ket så att husets funktion och egenskaper inte påverkas nämnvärt. Visst har det ur-
sprungliga materialet ersatts och därmed har en del av autenticiteten i byggnaden 
gått förlorad, men samtidigt har man vinnlagt sig om att byggnaden kan stå kvar 
ytterligare några år innan det är dags för en ny reparation. Vid reparationen kan 
dessutom de ursprungliga hantverksmässiga metoderna användas. I vissa fall kan 
till och med ersättningsmaterial användas som kommer från samma plats och är av 
samma typ som de uttjänta delarna av byggnaden.

Sidovy av västra sidan av bron 
med kalkutfällningar, rostande 
armering och betongskador. 
2008 
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Vid hantering av äldre betongkonstruktioner som innehåller armering ställs reno-
veringsdiskussionen däremot på sin spets. I takt med att betongen åldras sker en 
kemisk process i materialet – karbonatisering – som påverkar armeringen inne i 
konstruktionen så att den börjar rosta. Järn som rostar, ökar i volym – ungefär som 
när vatten fryser till is – vilket gör att betongkonstruktionen sprängs sönder inifrån. 
Små enkla skador av denna typ kan repareras temporärt med gott resultat, men när 
det gäller hela brokonstruktioner som dessutom på ett säkert sätt ska bära laster 
över ett hinder, finns inte utrymme för några tveksamheter. Betänk dessutom att 
betongens kvalitet och hållfasthet när bron uppfördes var ungefär hälften eller till 
och med ännu lägre jämfört med modern anläggningsbetong. 

Även bindemedlet cement har förändrats oerhört mycket under 1900-talet. Stan-
dardiserad och kontrollerad produktion har funnits i drygt ett sekel men råvaran 

– bland annat kalksten – har varierat avsevärt från brott till brott, vilket i sin tur inte 
bara har påverkat kvaliteten utan kanske främst kulören på det färdiga cementet. 
Att idag kopiera en konstruktion från förra seklets början blir därmed en omöjlig-
het. Cementfabrikerna är sedan länge nedlagda och de moderna cementens kulörer 
stämmer sällan med originalet. Istället tvingas man pigmentera betongen för att 
efterlikna originalet.
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Efter detta konstaterande återstår frågan hur man bäst kan bevara brons värden? 
Efter diskussioner mellan ägaren Trafikverket och den kulturvårdande myndig-
heten Länsstyrelsen beslöts att ersätta den undermåliga betongen i bron med nytt 
material i exakt samma from som de delar som tas bort. Resultatet blir en delvis 
ny och förstärkt bro som behåller de karaktäristiska formerna, granitlederna, den 
krysshamrade betongen, räckenas indelning och brons ursprungliga bredd. En 
kompromiss som både tar vara på de kulturhistoriska värdena och ger en bro som 
tål högre trafiklaster än idag. Vid renoveringen återskapas också de ursprung-
liga räckesstolparna av gjutjärn, vilket blir den formmässiga pricken över i:et.  
 
Självklart kan och bör man diskutera metodval vid denna typ av renovering. En  
exakt kopia låter sig inte göras på grund av flera faktorer beskrivna ovan. Däremot 
är det möjligt att skapa en replik av den ursprungliga bron där formen och den yttre 
materialhanteringen efterliknar originalet i största möjliga mån. Ur ett antikvariskt 
perspektiv kan detta vara ett bekymmer eftersom repliker tenderar att bli ”sanning-
ar” över tid. Information till besökare på platsen och i andra sammanhang är därför 
av central vikt för förståelsen av brons historia och nuvarande utseende.

Arbetet med renoveringen och de diskussioner som ligger till grund för metod- och 
materialval är en pionjärhandling och kommer sannolikt att vara vägledande för 
reparationer av tidiga betongkonstruktioner både inom och utanför Trafikverket.

Trafikanternas möte med bron var en viktig orsakt till den höga kulturhistoriska 
värderingen vid den riksomfattande inventeringen av dåvarande Vägverkets broar. 
Tack vare kurvan skapas förutsättning att betrakta såväl hindret som brons bärverk 
innan överfart. 2012
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Utgångsläge - skador

Anledningen till renoveringen av bron var till största delen bärverkets dåliga skick 
med kraftig armeringskorrosion, bristfällig betongkvalitet samt uttjänta kantbal-
kar. Skadorna var särskilt tydliga på betongvalvens undersidor där armeringen var 
frilagd på stora ytor med både vidhäftningsproblem och areaförluster. Sprickbild-
nignar i konstruktionerna hade dessutom möjliggjort kalkutfällningar och miss-
färgningar på grund av rostande armering, vilket gav ett skamfilat utseende till bär-
verkets sidor. 

Ett axplock med skador: till vänster syns hur kalkutfällningarna bildat stalagtiter efter decennier av läckage genom sprickor i 
valvet. Bilden överst till höger visar den söndervittrade kantbalken och den rostangripna skyddsprofilen längs kantbalkens 
insida. Undersidan av valven (nederst till höger) lämnar inget tvivel om att huvudarmeringen i valven är kraftigt rostangri-
pen. Vidhäftningen mellan betongen och armeringsstålet har helt upphört i stora partier. 2011 
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Provtagning och betonganalys

Ur dokumentationshänseende och som ett led i att skapa en ny betong som över-
rensstämde med den gamla betongens kulör, gjordes ett antal tester av betongen 
i den befintliga brons bärverk. Borrkärnor togs ut ur valvsidorna och bärverkets 
sidomurar, vilket resulterade i ett antal prover som testades med avseende på håll-
fasthet, kulör och ballastens sammansättning. 

Får att kunna genomföra diverse analyser på betongen i den gamla bron togs 
borrprover ur både valv och sidomurar. 2012

Betongens sam-
mansättning 
varierade kraftigt 
både mellan valvet 
och sidomurarna 
men även mellan 
den finsats som 
gjutits närmast ytan 
och den bakomlig-
gande grova 
konstruktionsbe-
tongen.  
 
Notera skillnaden i 
ballaststorlek 
mellan ytan och 
kärnan i borrprovet 
från valvet (den 
övre bilden). 2012 
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Det yttre skiktet av betongen har karbonatiserat med en tydlig färgförändring som följd. Kulören har fått betongytorna att 
än mer efterlikna det sandstensliknande utseende som eftersträvades då bron var ny. 2012

Borrproverna togs med visst mellanrum för att säkersställa 
så stor spridning som möjligt i underlaget för testerna. 2012

En blick in i borrhålet visar tydligt skillnaden mellan 
yt- och konstruktionsbetong. 2012
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Betongen i konstruktionen 

Inte minst betongsammanstätningen visade sig vara intressant eftersom bron hade 
gjutits med två helt olika betongtyper. Bärverkets valv och inre delar av sidomurar-
na var gjutna med en tämligen grov ballast av kraftigt skiftande storlek (0/50 mm) 
medan ytskiktet på ca 50 mm var gjutet med en finbetong där ballastens grovlek var 
ca 0-4 mm. Metoden att gjuta med en finsats i ytan var allmänt förekommande un-
der betongens första decennier eftersom man eftersträvade en finkornig och tät yta 
som kunde bearbetas med stenhuggeriverktyg. Betongen som användes vid uppfö-
randet av Röforsbron var endast jordfuktig då den hälldes i formen och packningen 
skedde genom stampning med speciella verktyg som pressade ned betongen mellan 
armeringsjärnen. Inte förrän i mitten av 1930-talet blev betongvibratorn allmänt 
förekommande och gjutningarna kunde ske på liknande sätt som idag.

Provgjutningar utfördes vid Betongindustri i Linköping, bland annat med olika typer av 
matriser som eventuellt skulle kunna efterlikna kryshamrade ytor. 2012

Även behandling med retarder i formarna testades men valdes bort liksom matriserna 
eftersom utseendet inte kunde godkännas vid en jämförelse med originalbetongens 
textur. 2012
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Vid Betongindustris laboratorium i Linköping analyserades proverna från Röfors-
bron och pigmenteringen av den nya betongen utvärderades genom ett stort antal 
provgjutningar. Resultatet blev ett recept på en ljus betong som i kulör efterliknade 
den ursprungliga betongen även om ballasten var avsevärt mycket grövre (0/16 mm) 
än i den ursprungliga ytbetongen. Betongen testades på sedvanligt sätt för hållfast-
het, frystålighet och luftmängd och befanns vara väl inom mariginalerna för den i 
bronormen specificerade betongkvaliteten.

Av kostnadsskäl och med misstanke om att den pigmenterade betongens stora halt 
av kalkfiller eventuellt kunde påverka gjutegenskaperna, valdes en standard an-
läggningsbetong till bärverkens valv. Båda betongkvaliteterna göts samtidigt och de 
olika kulörerna separerades med avstängare i formarna.

Borrkärnorna dokumenterades med avseende på 
kulör, ballassammansättning och de olika 
skiktens tjocklekar. 

Betongrecepten provgöts och jämfördes i såväl 
torrt som vått tillstånd. Även ballastens kulör 
och grovlek analyserades noga innan den 
slutliga betongkvaliteten bestämdes (nedan). 
2012
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Fotografisk dokumentation

En förutsättning för hela arbetet med brorenoveringen var en fotografisk dokumen-
tation av den gamla brokonstruktionen innan renoveringen påbörjades. Dessutom 
dokumenterades alla viktiga moment i arbetet. 

Laserskanning och BIM

Utöver de antikvariska strävandena efter att kopiera den gamla brons former och 
betongkulör skedde ett ovanligt stort forskningsprojekt vid renoveringen av bron. 
Trafikverket valde att genomföra allt arbete från dokumentation, projektering, upp-
handling, entreprenad och slutbesiktning helt i digital form – ett så kallat BIM-pro-
jekt. BIM står för Building Information Model och är ett samlingsnamn på digital 
hantering av information som sammanställs i samverkande databaser, vilka ligger 
till grund för all information som behövs i anläggningens hela livscykel. Arbets-
metoden medförde bland annat att inga ritningar i pappersform förekom och att 
underlaget för hela projekteringen var en laserskannad modell av den ursprungliga 
bron. Ur dokumentationshänsende var detta utmärkt på så vis att förutom de foto-
grafier som tog, skapades en digital tredimensionell bild av bron där varje detalj går 
att återskapa i efterhand. Modellen kan även ligga till grund för framtida presenta-
tioner och jämförelser mellan den gamla och nya konstruktionen. Hela arbetet med 
BIM finns dokumenterat och beskrivit i flera rapporter som kommer att ges ut av 
Trafikverket.

En bild av bron med tillfartsbankar renderad ur den information som finns lagrad i BIM-modellen. Varje detalj, segment, 
grupp av objekt och valfri vy är omedelbart tillgänglig för alla inblandade i projektet.
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Arbetets genomförande
Efter upphandling föll valet på Skanska som generalentreprenör för arbetet. Pro-
jekteringen genomfördes av WSP med antikvariskt stöd av författaren. Hela arbe-
tet med entreprenaden finns beskriven i andra rapporter, vilket gör att momenten 
nedan i huvudsak berör antikvariska ställningstaganden och avväganden. 

Dags för gjutning av ett av valven. 2013 
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Pålbrygga

Arbetet med demonteringen av det befintliga betongbärverket och uppbyggnaden 
av formen för de nya konstruktionerna krävde en plattform att utgå ifrån. För detta 
ändamål uppfördes en pålbrygga bestående av stålpålar som fördes ned i botten på 
ån och därefter förbands med hammarband och längsgående stålbalkar. För att kun-
na montera pålarna under det befintliga bärverket kärnborrades hål rakt igenom 
de befintliga valven. Oturligt nog medförde detta att några av hålen kom att delvis 
gå igenom de granitleder som skulle bevaras. Skadorna som uppstod på natursens-
blocken medförde inte att några stenar byttes ut, istället fylldes urslagen med be-
tong i samband med gjutningen av valven. Resultatet blev acceptabelt och endast ett 
tränat öga kan i efterhand upptäcka var skadorna är belägna.

Överst till vänster: Pålraden uppströms är färdigpålad och stålrören kommer att kapas strax under vattenytan innan 
hammarbanden sätts fast. Överst till höger: En av skadorna från kärnborrningen genom  bärverket är lagad och i det 
närmaste osynlig. Nederst: Stålpålarna sticker ned genom bärverket och vissa pålar går genom granitledernas stenar. 2012 
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Naturstenskoner

Vägen fram till broplatsen utgörs av fyllnadsbankar från båda håll. Bankarna av-
slutades med stenkoner av huggen och ordnad sten som skulle återmonteras efter 
gjutningen av de nya bärverken. För att möjliggöra detta arbete dokumenterades 
konerna fotografiskt, alla stenar märktes och lagrades på pallar under byggets gång. 
Återmonteringen av stenarna kunde därefter ske med ett mycket gott resultat så när 
som på den övre delen som dessvärre kompletterades med grov bergkross som gav 
ett missprydande och främmande utseende. 

Fyllnadsbankarna som leder fram till brons landfästen 
avslutas med välgjorda koner av huggen och ordnad sten. 
Vid arbetena på bron demonterades stenarna och märktes 
upp i enlighet med numrering på bilder som fästes på 
respektive pall (ovan till höger). 2012  
 
Vid återmonteringen kunder stenarna läggas tillbaka på 
sina respektive platser. Resultatet blev mycket bra (till 
vänster) bortsett från den missprydande stenkross som 
lagts bakom konerna och på toppen av bankarna. 2013 
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Rivning av betongvalv

Demonteringen av de ursprungliga betongvalven skedde med grävmaskin från pål-
bryggan. Viss armering satt fastborrad in i de granitleder som skulle bevaras, vilket 
gjorde rivningen något komplicerad. Innanmätet i konstruktionen motsvarade väl 
de betongprover och antaganden som gjorts under projekteringsfasen.

All ursprunglig betong togs 
bort genom rivning med 
maskinburen käftkross och 
handbilning vid mer 
känsliga partier. Armering-
en sorterades bort och 
resterna ramlade rakt ned 
på den stockmatta som 
placerats ovanpå pålbryg-
gan. 2012 
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Demontering och montering av granitleder

Granitlederna vid valvens anfanger skulle bevaras och ingå som leder även i den 
nya konstruktionen. Demonteringen av stenarna i lederna skedde därför med stor 
noggrannhet. Samtliga stenar märktes med ett unik ID-nummer som exakt berät-
tade vilken placering de skulle ha vid återmonteringen. I ledytan fanns tjock blyplåt 
ämnad att ta upp eventuella rörelser och mindre ojämnheter i lederna. Plåtarna 
demonterades och ersattes med nya lika befintliga. Stenarna förankrades in i de 
nya betongvalven genom armeringsstänger som injekterades fast i borrade hål i 
stenarna.

Granitlederna var en känslig del av rivningsarbetet och stor försiktighet var nödvändig. 
2012

Trots att vissa armeringsjärn var inborrade i ledstenarna gick det tämligen bra att riva 
bort betongen och demontera stenarna. 2012
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Överst till höger. Granitlederna 
märktes upp och lagrades på pallar 
i väntan på montering. 2013  
 
Ovan: Ledytorna separerades med 
hjälp av tjock blyplåt som kunde ta 
upp eventuella smårörelser. 
Plåtarna demonterades och 
ersattes med nya med samma 
tjocklek och bredd. 
 
Överst till vänster: Stenarna på 
plats med armering och tätning 
vid lagerytorna. 2013

Vänster: Lagerstenarna fastgjutna i 
den nya bron. 2013
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Formsättning

Ambitionen vid formsättningen av de nya valvens yttersidor och undersidor har va-
rit att så långt som möjligt kopiera den ursprungliga formen både med avseende 
på formbrädornas bredder, brädornas orientering, droppnäsornas halvrunda pro-
fil och de nätta trekantslisterna vid alla hörn. Formningsarbetet genomfördes med 
stor noggrannhet och resultatet blev övertygande. Inga sättningar i formarna har 
kunnat observeras och betongytorna som skulle krysshamras fick det utseende som 
var avsett.

Ovan: Valvet formades med 
flera lager virke till en stabil 
sandwichkonstruktion. 2013

 

Höger: Kantbalkarnas utsidor 
konstfullt formade med stor 
detaljnogrannhet och hant-
verksskicklighet. Halvrunda 
lister bildar droppnäsor och 
nätta trekantslister fasar av alla 
hörn. Precis på samma sätt som 
vid den ursprungliga betong-
konstruktionen. 2013
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Armering

Armeringen i den ursprungliga bron bestod i huvudsak av tämligen grova arme-
ringsjärn placerade i dragzonen i den undre delen av valvbågarna och i kantbalkar-
na samt viss sprickarmering i resterande konstruktioner. All ursprunglig armering 
hade oprofilerade järn med ändkrokar för att öka friktionen mot betongen. I den 
nya konstruktionen har enbart kamstålsarmering använts och i en mycket större 
mängd än i originalbron.

Armeringen av en helt annan typ och mängd än i den ursprungliga bron läggs på plats. 
2013
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För att separera de två olika betongkvaliteterna i formen montera-
des en avstängare drygt en meter in i valvet. År 1919 hade arme-
ringsmängden på bilden inte fungerat ihop med den snustorra 
betong som då var aktuell. Inte förrän betongvibratorn introducera-
des i mitten av 1930-talet kunde armeringsmängden ökas. 2013 

Till höger: Varje konsol för räckesstolparna är extra armerad för att 
klara de trafiksäkerhetskrav som ställs på infästningen av stolparna. 
2013

Huvudarmeringen 
levererades 
färdigklippt och 
bockad från 
Skanskas underle-
verantör i Polen. 
2013
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Gjutning

Gjutningen av främst valven ställde stora krav på logistik eftersom både den ljusa 
ytbetongen och anläggningsbetongen till valven skulle gjutas samtidigt. Det hela 
löstes genom två betongpumpar – en på vardera sidan av bron – med var sin betong-
kvalitet. Leveranserna skedde därefter successivt med både ljus och mörk betong 
parallellt. Den ljusa betongen visade sig vara något svårgjuten, troligen på grund av 
den stora mängd kalkfiller som använts för att skapa den ljusa kulören. Särskilt vid 
vibrering uppförde den sig inte som vanlig anläggningsbetong utan ”jäste” på ett 
annorlunda sätt i formen. Vid formrivning skulle det senare visa sig att porigheten i 
ytan var avsevärt större på den ljusa än på den mörka betongen. 

Ovan: Ljus betong är pumpad in i formen och 
stannar mot avstängaren inne i valvet. 2013 

Ovan och motstående sida: Kontrasten kan inte vara större mot hur det såg ut år 1919 då den ursprungliga betongbron göts. 
Skottkärror och platsblandad betong som stampdes ned i formarna har bytts mot betongpumpar, vibratorer och rationell 
hantering i alla avseenden. 2013
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Krysshamring

Ett av de viktigaste momenten i återskapandet av de ursprungliga betongytorna var 
bearbetningen genom krysshamring av alla synliga vertikala betongytor. Kryssham-
ringen var ursprungligen en metod att radera ut formbrädsavtrycken och på så vis 
skapa en mer naturstenslikande yta. Eftersom den moderna betongkvalitetens bal-
las var avsevärt mycket grövre än den ursprungliga finbetong som användes år 1919, 
kom en större del av ballasten att bli synlig i ytan efter behuggningen. Ett faktum 
som något påverkat utseendet hos den färdiga bron men inte i den grad att det på ett 
menligt sätt har inverkat på slutresultatet. Däremot medförde den stora porigheten 
i ytan hos den pigmenterade betongen att de krysshamrade ytorna blev något mera 
gropiga än vid originalet. Det krävdes dock jämförande studier för att se skillna-
derna vilket måste betraktas som fullt godkänt. Inledande studier över vilka typer 
av mejslar och hammare som skulle kunna användas visade att de noramala hand-
hållan hamrarna av Hilitityp var för tunga och gav ett allt för stort bearbetningsdjup. 
Särskilda provytor hade tagits fram i syfte att kunna utföra dessa tester samt välja 
lämpliga formstag och armeringsdistanser som inte skulle lämna några avtryck i 
den färdighuggna ytan.
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Krysshamringen genomfördes med tämligen små handhållna tryckluftsdrivna mej-
selhammare av samma typ som används på stenhuggerier för bearbetning av natur-
sten. Skillnaden mot den ursprungliga behuggningen som sannolikt genomfördes 
med handhållna hammare blev en något mera fingrängad yta där verktygsspåren 
inte framträdde lika tydligt som på den ursprungliga bron. Sett över hela ytorna 
blev dock krysshamringen utmärkt. Särskilt med tanke på att ingen entreprenör el-
ler stenhuggare har gjort något liknade i modern tid. Arbetsmiljöverkets krav på 
den tid som man maximalt får arbeta med denna typ av verktyg per dag gjorde att 
åtskilliga arbetare var tvungna att bytas om vid verktygen. Viss oro fanns att de olika 
handlag som möjligen skulle kunna finnas kunde påverka slutresultatet men på de 
slutliga ytorna kan inga större variationer påvisas. 

Invigd och färdig bro med den krysshamrade betongytan badande i solljus. En syn 
som i allt väsentligt överrenstämmer med hur bron såg ut då den var ny. 2013 
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Arbetet med krysshamringen av 
de vertikala betongytorna var ett 
tidsödande jobb. Valet föll på den 
typ av tryckluftsverktyg som 
används vid stenhuggerier med 
ganska små kvadratiska kryss-
mejslar. Bearbetningen skedde 
med varsam hand till ett djup 
som bara raderade ut formbräds-
avtrycken på ett sätt som så långt 
möjligt likande den ursprungliga 
ytan. 2013
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En delvis krysshmarad yta där formbrädsavtrycken är borta. Ytan har blivit ljusare och mer naturstenslik. Gropigheten beror 
på innesluten luft som bildat blåsor under ytan på betongen. 2013

Försök gjordes tidigt med olika 
typer av krysshammare som här 
med en tämligen stor handhål-
len Hiltimaskin. Mejselytan 
motsvarade i stort den som 
användes 1919. Dessvärre 
visade det sig att denna typ av 
maskin var allt för tung att 
använda. 2013 
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Räcken

Redan tidigt i projekteringen bestämdes att de befintliga moderna stålräckena inte 
skulle återmonteras eller ersättas med liknande konstruktioner. Istället inleddes ar-
betet med att försöka återskapa de ursprungliga gjutjärnsstolparna utifrån ett antal 
äldre fotografier. Arbetet visade sig vara tämligen komplicerat men efter ett sam-
tal med markägaren på norra sidan av bron, visade det sig att han hade ett par av 
originalstolparna i sitt förvar. Möjligheten skapades då att laserskanna ursprungs-
stolparna och utifrån dessa data skapa en ny stolpe som anpassats något i höjd för 
att klara dagens trafiksäkerhetskrav. De nya stolparna försågs dessutom med fäste 
för moderna navföljare. Gjutningen av stolparna skedde på Norrlandsgjuteriet vid 
Skellefteå.

Vänster: En gammal svartvit 
bild var en av ledtrådarna till 
hur Röforsbrons originalräcken-
såg ut. Efter lite detektivarbete 
hittades två av de ursprungliga 
stolparna (nedan). Genom att 
laserskanna stolpen och 
därefter rita upp en 3D-modell 
som anpassades i höjd och 
försågs med nya navföljare, 
kunde Norrlandsgjuteriet vid 
Skellefteå gjuta nya stolpar. 
2013

Längst till vänster: Vid räckets 
inledning placerades granitgar-
dister som förankring för 
gasrörsföljarna. Graniten är 
dessvärre inte hämtad från 
svensk berggrund och är lite för 
ljus för att harmoniera med 
resten av granoten i bron. 2013

Motstående sida: Det färdiga 
räcket monterat och klart. 
Notera de nya infästningarna 
för navföljarna och att stol-
parna är något förhöjda. 2013
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Invigning

Torsdagen den 4 augusti kl 11.00 invigdes den nygamla Röforsbron genom en cere-
moni med representanter för beställaren Trafikverket, entreprenören Skanska, pro-
jektören WSP och allmänheten. Samtliga närvarande var överrens om att bron blivit 
lyckad och att den även kommande sekel kommer att vara en prydnad för bygden.

Trafikverkets Mikael Malmkvist efter bandklippning och passage av det första 
fordonet på den nyinvigda bron. 2013

Motstående sida: Nedströms- och uppströmsvy av den nyinvigda bron. 2013
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Röforsbron över Arbogaån en solig augustidag 2013, 94 år efter att den först uppfördes.
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Trafikverket, 781 89 Borlänge, Besöksadress: Rödavägen 1
Telefon : 0771-921 921, Texttelefon: 0243-795 90 
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En ögonblicksbild från starten av Röforsloppet ger en bild av hur bromiljön såg ut under mellankrigstiden.


