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Förteckning över bevarandevärda broar i BD-län
Broarna är förtecknade i länsvis ordning efter bevarandekategori. 
Kbnr är förkortning av Konstbyggnadsnummer.
I drift år betecknar när bron ursprungligen togs i drift. 
Brotyp refererar till typologiseringen som redovisas i denna rapport.

BD 25 – Norrbottens län

Kbnr I drift år Objektnamn    Brotyp Kommun  Förslag till åtgärder
25-12-1 1954 Bro över Lulefjärden vid Luleå Bergnäset  101+85+31 Luleå  N - Nationella planen
25-16-1 1941 Bro över Lule älv vid Gäddvik i Luleå  85+62+31 Luleå  N - Nationella planen
25-32-1 1957 Bro över Kalix älv vid Kalix   35 Kalix  N - Nationella planen
25-338-1 1962 Bro över Vassara älv vid Linkanjänkkä  72 Gällivare  N - Nationella planen
25-338-2 1864 Bro över Vassara älv vid Linkanjänkkä  15 Gällivare  N - Nationella planen
25-72-1 1938 Bro över Keräsjokis östra gren öster om Nikkala 71 Haparanda N - Nationella planen
25-71-2 1772 Bro över Keräsjokis västra gren vid Nikkala 12 Haparanda N - Nationella planen
25-71-3 1772 Bro över Keräsjokis östra gren vid Nikkala 12 Haparanda N - Nationella planen
25-76-1 1941 Bro över Skellefte älvs huvudgren vid Slagnäs 81 Arjeplog  N - Nationella planen

25-1160-1 1959 Bro över Kalix älv vid Jock   83 Överkalix  A - Brominnesklass
25-396-1 1935 Bro över Kalix älv vid Tärendö   81 Pajala  A - Brominnesklass
25-1166-1 1959 Bro över Lule älv (huvudgren) vid Harads  82 Boden  A - Brominnesklass 
25-1411-1 1958 Bro över Lule älv (bigren) vid Harads  31BE Boden  A - Brominnesklass
25-77-1 1941 Bro över Skellefte älvs bigren vid Slagnäs  73 Arjeplog  A - Brominnesklass

25-1265-1 1965 Bro över Torne älvs huvudgren vid Övertorneå 52 Övertorneå B - Utförliga åtgärder
25-133-2 1936 Bro över Kalix älv vid Lappesuando i Kiruna (gamla bron) 82 Gällivare  B - Utförliga åtgärder
25-19-1 1955 Bro över Kalix älv vid Överkalix Bränna  31 Överkalix  B - Utförliga åtgärder
25-22-1 1942 Bro över Kalix älv vid Kamlunge  85 Kalix  B - Utförliga åtgärder
25-30-1 1942 Bro över Vatjenavströmmen väster om Arjeplog 74 Arjeplog  B - Utförliga åtgärder
25-383-1 1954 Bro över Lina älv n Dokkas   74 Gällivare  B - Utförliga åtgärder
25-397-1 1935 Bro över Tärendö älv vid Koivuniemi  32 Pajala  B - Utförliga åtgärder
25-399-1 1867 Bro över Liviöjoki väster om Erkheikki  12 Pajala  B - Utförliga åtgärder
25-47-1 1935 Bro över Alån vid Ersnäs   82 Luleå  B - Utförliga åtgärder
25-479-1 1913 Bro över Jävreån vid Hemmingsmark, SO Kälen 12 Piteå  B - Utförliga åtgärder
25-541-1 1936 Bro över Skellefteälven vid Mellanström  83 Arjeplog  B - Utförliga åtgärder
25-6-1 1945 GC-bro över Pite älv vid Ljusselet (parallellt E45) 81 Arvidsjaur B - Utförliga åtgärder
25-69-2 1900 Bro över Aavajoki vid Ylikoski i Haparanda 14 Haparanda B - Utförliga åtgärder
25-694-1 1915 Bro över Kalix älvs bigren Lillån vid Stråkan 14 Kalix  B - Utförliga åtgärder
25-8-1 1940 Bro över Aisjaures utlopp (Dainaksundet)  91 Arjeplog  B - Utförliga åtgärder

25-1011-1 1954 Bro över Åby älv 2,5 km NV N. Holmnäs  71 Arvidsjaur C - Normala åtgärder
25-1012-1 1954 Bro över Åby älvs västra gren vid Bastuselet 71 Arvidsjaur C - Normala åtgärder
25-1086-1 1952 Bro över Tvärån vid Arvidså   73 Älvsbyn  C - Normala åtgärder
25-1143-1 1953 Bro över Lansån (Storsundet) vid Sanningslandet 34 Överkalix  C - Normala åtgärder
25-1167-1 1954 Bro över Åby älv vid Klubbfors i Piteå  73 Piteå  C - Normala åtgärder
25-1186-1  1964 Bro över Torne älv vid Vittangi   34SP Kiruna  C - Normala åtgärder
25-1201-1 1962 Bro över Pite älv vid Borgfors i Piteå  74SP Piteå  C - Normala åtgärder
25-241-1 1938 Bro över Rokån 1.2 km o Stockbäcken i Piteå 71 Piteå  C - Normala åtgärder
25-518-1 1941 Bro över Kalix älv nv Bondersbyn  83 Kalix  C - Normala åtgärder
25-53-1 1961 Bro över Råneälven (Sörforsen) vid Råneå i Luleå 74 Luleå  C - Normala åtgärder
25-57-1 1935 Bro över Vitån vid Jämtön   73 Luleå  C - Normala åtgärder
25-673-1 1935 Bro över Råneälven vid Lassbyn  82 Boden  C - Normala åtgärder
25-674-1 1954 Bro över Råne älv vid Korpforsen i Boden  34 Boden  C - Normala åtgärder
25-756-1 1958 Bro över Vargisån n. Storfors   73 Älvsbyn  C - Normala åtgärder
25-830-1 1933 Bro över Oppmyrträskets utlopp s Vitåfors i Luleå 71  Luleå  C - Normala åtgärder
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innan överfart utan upplevelsen av bron domine-
ras av passagen genom de upprepade bågspannens 
stag och balkar. Åtskilligt av fritidsbåtstrafiken 
klarar att passera under brobanan men för segel-
båtar och större fartyg finns ett dubbelt klaffspann 
i den östra delen av bron. Den öppningsbara delen 
bryter bågspannens kontinuitet och bidrar till en 
formmässig obalans i konstruktionen.

Bergnäsbron och den närbelägna Gäddviksbron 
strax väster om Luleå är två av landets mest väl-
exponerade bågbroar som båda minner om de 
storskaliga infrastruktursatsningar som gjordes 
i norra Norrland under och strax efter andra 
världskriget. 

Bron har idag närmast en identitetsbärande roll i 
staden för både besökare och boende. Konstruk-
tionen syns väl från såväl luft, vatten som omgi-
vande landskap – inte minst under vinterhalvå-
ret då belysningen på brobanan reflekteras upp i 
bågarna och skapar en lysande passage in och ut 
ur stadens centrum. En broklassiker som bär sin 
plats med värdighet på den nationella bevarande-
listan för kulturhistoriskt värdefulla broar.

25-12-1 Bro över Lulefjärden vid Luleå Bergnäset

Stora och långa broar har i alla tider fascinerat 
såväl trafikanter som boende i närheten av bro-
lägena – ett förhållande som inte minst gäller 
Bergnäsbron vid Luleå. Bärverkets sju bågspann, 
klaffspannet och balkspannen bildar här tillsam-
mans en magnifik entré till samhället och utgör ett 
veritabelt landmärke i det älvdominerade land-
skapet. Bron tillkom efter en lång tids utredningar 
och ersatte en äldre färjeförbindelse.  

Bågspannens svetsade konstruktioner med diago-
nala hängstag som likt ekrarna i ett cykelhjul bär 
upp brobanorna är en dansk uppfinning, framta-
gen av det välrenommerade företaget Christiani 
& Nielsen som stod för uppförandet av åtskilliga 
av de norrländska bågbroarna från 1920-talet och 
framåt. Bergnäsbron har en strikt modernistisk 
form med en horisontell brobana, symmetriska 
spann, grå kulör och tidstypiska betongstöd. Likt 
alla stora och långa broar blir upplevelsen av bron 
som bäst när den betraktas på avstånd. Då fram-
går tydligt hur konstruktionen skär horisontlinjen 
över Luleälv och binder samman Bergnäset med 
de centrala delarna av staden. 

Trafikanterna möter bron på ett sätt som inte 
medger att bärverket kan betraktas från sidan 

Bergnäsbron i ett sidoperspektiv med de rytmiskt upprepade bågspannen på sina högresta betongmellan-
stöd.
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BD 12 25-12-1
Vägnummer: 616

Kommun: Luleå

Hinder: Lulefjärden

Brotyp: Kontinuerlig balkbro, bågbro av stål 

med stående bågar och sneda hängstag och 

klaffbro

Antal spann: 10 + 7 + 1

Tagen i drift år: 1954

Teoretisk spännvidd: 

23,8+28,5+23,8+23,8+28,5+23,8 + 25,3x4 + 

82x7 +36 m 

Konstruktör: Kungl. Väg- och vattenbyggnads-

styrelsen, Konstruktionsbyrån

Entreprenör: Monberg & Thorsen Aktiebolag 

och AB Motala Verkstad

Värdering
Bevarandekategori: N - ingår i Trafikverkets 

nationella bevarandeplan

Bron sedd från stadssidan. Bågarnas ofrivilligt tvåfärgade utseende ger ett närmast tonat intryck och de 
snedställda hängstagen framstår tydligt. 

Nedan: Klaffspannet sett från förarsätet vid passage över bron.
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25-16-1 Bro över Lule älv vid Gäddvik i Luleå

raffinerat sätt markerar lagerpallarnas ytor. Bågar-
nas något kantiga form beror på att bågarna bygg-
des upp av ett antal raka stålbalkar som svetsades 
samman – en vid tiden tämligen ny sammanfog-
ningsmetod. Kantigheten stör visuellt det i övrigt 
harmoniska linjespelet men om bron betraktas 
på distans till exempel från nuvarande E4 en bit 
österut framträder brons elegans i sin helhet. Tra-
fikanterna har goda möjligheter att se både bron 
och älven innan överfart på grund av det öppna 
landskapet och brons högresta bärverk. 

Gäddviksbron är en broklassiker som tillsammans 
med den närbelägna Bergnäsbron utgör viktiga 
tidsmarkörer för det svenska bågbrobyggandet 
under 1940-50-talen. Båda broarna skulle vinna 
på en medveten arrangerad belysning som lyfter 
fram dem ur mörkret under vinterhalvåret. 

Gäddviksbron över Luleälven utanför Luleå är en 
svensk broklassiker. Byggd för dåvarande Riksväg 
13 år 1940-41 under brinnande världskrig och med 
statsbidrag eftersom militärens behov av en för-
bindelse över älven blivit ytterst akut i och med 
krigsutbrottet. Till utförandet valdes dansk teknik 
i form av de snedställda så kallade Nielsenstagen 
som förenar bågarna och brobaneplattorna. Valet 
av konstruktionsmetod medförde att bågspan-
nen blev styvare än med traditionell teknik där 
hängstagen var vertikala, samtidigt som en min-
dre mängd stål behövdes, vilket höll nere kostna-
derna. Ytterligare en faktor som avgjorde till stå-
lets fördel var den minskade tillgången på cement 
som en följd av bränslebrist  vid cementfabrikerna. 
Den speciella konstruktionslösningen utfördes av 
företaget Svenska Aktiebolaget Christiani & Niel-
sen som byggde och konstruerade ett stort antal 
både stål- och betongbågbroar över hela landet.

Till skillnad från den 14 år yngre Bergnäsbron inne 
i Luleå har Gäddviksbron en elegant bågformig 
brobana som med ett flackt språng överbryggar äl-
ven. Mellanstöden är svagt koniska och har mjukt 
rundade pelarnosar på både upp- och nedströms-
sidorna. Stöden kröns av en diskret list som på ett 

Gäddviksbrons närmast maskinmässiga estetik med de sex kantiga bågspannen i kontrast till den mjukt 
välvda brobanan som leder trafiken över älven på ett inbjudande och spänstigt sätt.
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Vy av bron mot söder. De senare monterade vibrationsdämparna på hängstagen ger ett klumpigt intryck 
som dessvärre stör helhetsintrycket av bron.

I respektive spann finns inspektionsvagnar som löper på hjul på huvudbalkarnas underflänsar. Vagnarna nås 
från brobaneplattans västra kant och underlättar avsevärt både inspektion och underhåll.
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Bågspannen är svetsade med en kantighet som 
ett resultat av tidspress, kostnadsmedvetenhet 
och val av produktionsmetoder.

Passagen över bron är närmast tunnellik där de 
rombiskt formade övre vindförbanden tillsam-
mans med hängstagen bildar tak och väggar.
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BD 16 25-16-1
Vägnummer: 968 (fd E4)

Kommun: Luleå

Hinder: Lule älv

Brotyp: Bågbro av stål med stående bågar och 

diagonala hängstag

Antal spann: 6

Tagen i drift år: 1941

Teoretisk spännvidd: 69,6 + 4x70 + 69,6 m

Konstruktör: Svenska AB Christiani & Nielsen

Entreprenör: Svenska AB Christiani & Nielsen

Värdering
Bevarandekategori: N - ingår i Trafikverkets 

nationella bevarandeplan

En imponerande syn med Gäddviksbron över den breda Luleälven. I bakgrunden syns nuvarande bron för E4. 
Betongstöden är svagt rundade och något koniskt avsmalnande mot toppen. Eleganta detaljer som ger ett 
mjukt utseende till skillnad från Bergnäsbrons kantiga och modernistiska betongstöd.
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25-32-1 Bro över Kalix älv vid Kalix

Nästan vid Kalixälvens utlopp i Bottenviken finns 
denna drygt 280 meter långa lådbalkbro av betong. 
Bron uppfördes år 1957 av AB Skånska Cementgju-
teriet med så kallad Freivorbau-teknik i en metod 
att utifrån ett stöd symmetriskt gjuta lådbalken åt 
båda håll så att jämvikt upprätthölls. Metoden in-
troducerades i Sverige vid uppförandet av Tunsta-
bron i Dalarna två år tidigare.

För trafikanterna domineras bron av de tydliga 
uppförslutningarna mot bromitten men innan 
överfart finns möjligheter att åtminstone få en 
glimt av bärverkets eleganta form. Lådbalkarnas 
underflänsar är votade med en tydlig parabelform 
i mittspannet. Det mjuka linjespelet leder betrak-
tarens blick längs brons former på ett smakfullt 
sätt och  ger en spänst till brons överbyggnad.

Broplatsen domineras av E4, den breda älven, om-
givande tätortsbebyggelse och Kalix kyrka vid det 
nordvästra landfästet. Vid kyrkan finns goda möj-
ligheter att parkera för den besökare som vill ta sig 
en närmare titt på den smakfulla bron.

Bron är bred och på var sida om vägen finns 
konsolerade gång- och cykelbanor från vilka man 
har en magnifik utsikt över älven och omgivande 
landskap.

En modernistisk betongbro i all sin glans med stramt rektangulära stöd och ett behagfullt välvt huvudspann.
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BD 32 25-32-1
Vägnummer: E4

Kommun: Kalix

Hinder: Kalix älv

Brotyp: Lådbalkbro av betong

Antal spann: 5

Tagen i drift år: 1957

Teoretisk spännvidd: 43,9 + 47 + 94 + 47 + 

43,9 m

Konstruktör: AB Skånska Cementgjuteriet

Entreprenör: AB Skånska Cementgjuteriet

Värdering
Bevarandekategori: N - ingår i Trafikverkets 

nationella bevarandeplan

Lådbalkbron är byggd med freivorbauteknik och vilar på fasta och rörliga lager. Brobanan är tydligt puckel-
formad och får därmed en spänst över älven. De långa sidospannen har inte samma välvda underkant som 
de tre mellersta spannen, vilket ger en något obalanserad grundform åt bärverket.
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25-338-1 Bro över Vassara älv vid Linkanjänkkä

tämligen orörd med originalräcke och ej utbytta 
kantbalkar – ett idag allt mer sällsynt faktum.

Trafikanterna har inga som helst möjligheter att 
betrakta bron innan överfart eftersom angörande 
vägar är helt raka. Om man däremot tar sig tid att 
stanna på den närbelägna rastplatsen går det ut-
märkt att se bron från sidan. Vid rastplatsen finns 
även brons föregångare bevarad – en flerspännig 
stenvalvbro (se nästa uppslag) som tillsammans 
med ovanstående bro bildar en intressant broen-
semble, vilken visar två helt olika konstruktiva 
principer att föra en last över ett hinder. 

Plattrambroar brukar inte få någon nämnvärd 
uppmärksamhet av vare sig allmänhet eller fack-
folk men är trots detta Sveriges vanligaste brotyp 
på det allmänna vägnätet. Idag byggs nästan ute-
slutande enspänniga plattrambroar men under 
epoken från 1930-talet fram till 1960-talet utför-
des åtskilliga flerspänniga broar av denna typ. 

Vid Linkanjänkkä finns en typisk tvåspännig platt-
rambro som närmast kan betraktas som ”typbro” 
eftersom modellen användes vid åtskilliga bro-
platser under 1950- och 60-talet. Brobaneplat-
tans övergångar till landfästen och mellanstöd är 
försedda med flacka voter som på ett elegant sätt 
accentuerar broformen. När bron konstruerades 
stod rationaliteten i främsta rummet – ett faktum 
som präglar hela broformen där betongbyggnads-
konstens strama modernistiska formspråk genom-
syrar hela bron. Allt från de strikt geometriska 
formerna på brobaneplatta, kantbalk, stöd och 
landfästen till räckets standardutformning.

Bron är en värdig representant för alla de hundra-
tals broar av denna typ som uppfördes under ef-
terkrigstiden och är en viktig länk i den svenska 
brohistorien. Glädjande nog är konstruktionen 

Tvåspännig plattrambro av standardmodell – en föga uppmärksammad konstruktionstyp som har sin givna 
plats i den svenska brohistorien. 
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BD 338 25-338-1
Vägnummer: E10

Kommun: Gällivare

Hinder: Vassara älv

Brotyp: Plattrambro av betong

Antal spann: 2

Tagen i drift år: 1962

Teoretisk spännvidd: 15,9 + 15,9 m

Konstruktör: Kungl. Väg- och vattenbyggnads-

styrelsen, Konstruktionsbyrån

Entreprenör: Okänd

Värdering
Bevarandekategori: N - ingår i Trafikverkets 

nationella bevarandeplan

Låga stenkoner avslutar de korta fyllnadsbankarna och originalräcket är i behov av målning. I ett av 
spannen finns en strömstareholk monterad.
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25-338-2 Bro över Vassara älv vid Linkanjänkkä

Vintertid används bron som en del av en skoterled 
och i direkt anslutning till broläget finns en parke-
ringsplats från vilken man även kan nå den närbe-
lägna plattrambron som numera leder vägtrafiken 
över älven.

Stenvalvbroar är normalt sett alltid uppmärksam-
made av både lokalbefolkning, ägare och trafikan-
ter inte minst på grund av den omsorg som ofta 
lades ned vid uppförandet. Bron över Vassara älv 
är ett utmärkt exempel på detta. Konstruktio-
nen uppfördes redan år 1864 och försågs med tre 
spann – ett huvudspann flankerat av ett mindre 
valv på vardera sidan. Valven är byggda av kilad 
sten och har svagt utskjutande hjässtenar som 
understryker de tydligt markerade valvbågarna.  
Sidomurarna är murade av kluvna fältstenar med 
oregelbunden form, vilket ger ett karaktäristiskt 
mönster över ytorna. I samband med att bron för-
stärktes genom bakgjutning med armerad betong, 
försågs konstruktionen även med en brobaneplat-
ta av betong och nya räcken. Betongen inne i kon-
struktionen syns idag som tydliga kalkutfällningar 
i valven. Även stöden är förstärkta med betong i 
vattenlinjen.

För att leda trafiken över den ganska höga bron 
tvingades anläggarna uppföra långa bankar fram 
till broläget. Bankarna är delvis kantade med sten-
murar, även om träd- och buskvegetationen idag 
döljer åtskilligt av stenarbetena.

Stensatta bankar leder fram till bron. Vegetation 
och viss tjälskjutning har påverkat stensättning-
arna.

Vackert belägen stenvalvbro i tre spann vid en forsnacke i Vassara älv.
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BD 338 25-338-2
Vägnummer: Avställd parallellt med E10

Kommun: Gällivare

Hinder: Vassara älv

Brotyp: Stenvalvbro bakgjuten med betong

Antal spann: 3

Tagen i drift år: 1864

Teoretisk spännvidd: Okänd

Konstruktör: Okänd

Entreprenör: Okänd

Värdering
Bevarandekategori: N - ingår i Trafikverkets 

nationella bevarandeplan

Mellanstöden är förstärkta med kringgjutningar av betong. Hela konstruktionen är bakgjuten och i samband 
med denna förstärkning tillkom brobaneplattan av betong och L-profilräcket.

Vintertid nyttjas bron som en del av en skoterled.
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25-72-1 Bro över Keräsjokis östra gren öster om Nikkala

Vid Nikkala längs nuvarande E4 finns en rastplats 
i en bromiljö med flera generationer broar av va-
rierande typer och utföranden. Platsen har sedan 
lång tid varit passagen över vattendraget Keräsjo-
ki vid dess utlopp i havet. Landhöjningen har dock 
medfört att det som tidigare var en plats i direkt 
anslutning till havet, idag mera liknar en något 
vattensjuk mark bredvid älven. 

Sedan år 1970 passerar E4 i ett läge strax norr om 
rastplatsen men under perioden 1938 till 1970 
gick trafiken över denna plattrambro – en stan-
dardmodell konstruerad och byggd enligt 1930-ta-
lets funktionalistiskt materialoptimerade form 
med svagt votad brobaneplatta och grönmålade 
L-profilräcken. 

Bron ligger idag på torra land och utgör en täm-
ligen märklig uppenbarelse tillsammans med 
de närbelägna stenvalvbroarna längs den äldsta  
kustvägen något söder om 1930-talets vägsträck-
ning. Bromiljön innehåller dock flera intressanta 
konstruktionstyper som tillsammans visar ett 
tvärsnitt av den svenska brobyggnadshistorien.

Endast en mindre vattensamling finns kvar under 
bron och det är svårt att föreställa sig hur vattnet 
en gång flöt i strida strömmar under bron. 
Krokarna under brobaneplattan är avsedda för 
att hänga upp sprängmedel i händelse av krig.

Plattrambron vid Nikkala är låg och utförd enligt tidens normer med stramt formspråk och L-profilräcken. 
Bilen i bakgrunden färdas österut på nuvarande E4
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BD 72 25-72-1
Vägnummer: Avställd (fd E4)

Kommun: Haparanda

Hinder: Keräsjokis östra gren

Brotyp: 71

Antal spann: 1

Tagen i drift år: 1938

Teoretisk spännvidd: Okänd

Konstruktör: Okänd

Entreprenör: Okänd

Värdering
Bevarandekategori: N - ingår i Trafikverkets 

nationella bevarandeplan

Bron har fortfarande kvar de grönmålade originalräckena och den vitmålade navföljaren. 

Nedan: I bakgrunden skymtar nuvarande vägsträckningen förbi bromiljön.
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25-71-2 Bro över Keräsjokis västra gren vid Nikkala

Stenvalvbroarna över Keräsjoki vid Nikkala ingår 
i en flera hundra meter lång vägsträckning över 
ett sankmarksområde. Broarna byggdes mellan 
åren 1760-71 och ersatte då tillsammans med en 
träbro över huvudfåran en tidigare roddförbin-
delse längs kustvägen mot Torneå och vidare till 
den östra landshalvan. När broarna byggdes låg 
Nikkala vid en havsvik men landhöjningen gör 
det numera svårt att föreställa sig hur det vatten-
dominerade landskapet en gång såg ut. Broarna 
är Norrbottens äldsta bevarade och vittnar tyd-
ligt om kustvägens viktiga roll redan i 1700-talets  
kommunikationsnät. 

Broarna i sig är inga märkvärdiga konstruktioner 
och är uppförda av en blandning av obearbetad 
fältsten och kilad sten. Valven är tämligen grov-
huggna och numera något osymmetriska på grund 
av mindre sättningar i stöd och anslutande sten-
satta vägbankar.

För att öka tillgängligheten har nyligen en träramp 
byggts på den södra sidan av bron. Konstruktio-
nen är dominerande men möjliggör att valvet kan 
betraktas på endast en armlängds avstånd.

Brons norra sida och den nästan helt igenväxta Keräsjoki. Nedan: Till minne av broarnas invigning restes en 
minnessten som berättar om vem som byggde och när. Stenens storlek och utformning vittnar om broförbin-
delsens dignitet och betydelse.
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BD 71 25-71-2
Vägnummer: Avställd vägsträcka

Kommun: Haparanda

Hinder: Keräsjokis västra gren

Brotyp: 12

Antal spann: 1

Tagen i drift år: 1772

Teoretisk spännvidd: Okänd

Konstruktör: Okänd

Entreprenör: Lokala hantverkare

Värdering
Bevarandekategori: N - ingår i Trafikverkets 

nationella bevarandeplan

En kvartett bilder som visar det lilla stenvalvet och det nyligen invigda arrangemanget för att anpassa 
miljön till funktionshindrade. Den långa rampen i trä möjliggör att man kan komma ned och betrakta valvet 
samt den långa stensatta banken på nära håll. Med tanke på  att bron är 240 år gammal är valvkonstruktio-
nen förvånansvärt välbehållen, vilket tyder på gott hantverk vid grundläggning och valvslagning.
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25-71-3 Bro över Keräsjokis östra gren vid Nikkala

Ännu ett av stenvalven vid Nikkala, här över Ker-
äsjokis östra gren, där landhöjningen ännu inte har 
medfört att allt vatten har försvunnit. Betraktaren 
kan här få en liten aning om hur det ursprungligen 
såg ut när vattnet dominerade omgivningarna. 

Vägsträckningen utgörs av en stensatt vägbank 
som bitvis är upp till cirka två meter hög – ett im-
ponerande bygge med tanke på att det sannolikt är 
de lokala bönderna som under sakkunnig ledning 
har utfört arbetet. År 1752 utfärdades en kunglig 
förordning som föreskrev att alla träbroar skulle 
ersättas med stenbroar, vilket var huvudorsaken 
till det omfattande anläggningsarbetet vid Nik-
kala. Bankarna kantas av rödmålade överliggare av 
trä som placerats på stenrader längs vägbanan. På 
flera håll längs bankarna finns tämligen stora träd 
vars rotsystem på sikt kommer att äventyra håll-
fastheten i stenmurarna.  

Bromiljön är intressant inte minst med tanke på 
att flera generationers broar finns koncentrerade 
geografiskt och att det är goda möjligheter till par-
kering på den närbelägna rastplatsen.

Vid Keräsjokis östra gren finns fortfarande en viss mängd vatten, vilket ger en tydligare brokänsla än vid de 
andra broarna på platsen. Vegetation i form av buskar, sly och mindra träd växer allt för nära och i konst-
byggnaden – ett problem som inom några år kommer att medföra stora problem i form av reparationer och 
rekonstruktioner av raserade partier.

Längs bankarnas kanter finns låga träräcken som 
vilar på obearbetade fältstenar.
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BD 71 25-71-3
Vägnummer: Avställd vägsträcka

Kommun: Haparanda

Hinder: Keräsjokis östra gren

Brotyp: 12

Antal spann: 1

Tagen i drift år: 1772

Teoretisk spännvidd: Okänd

Konstruktör: Okänd

Entreprenör: Lokala hantverkare

Värdering
Bevarandekategori: N - ingår i Trafikverkets 

nationella bevarandeplan

Stenbankarna är i bra skick med tanke på åldern men rotsystemen från stora träd hotar att rasera murarna 
och störa grundläggningen för konstruktionen.
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från denna formavvikelse är bron en typisk bågbro 
av betong som desutom ligger i ett välexponerat 
och naturskönt läge.

25-76-1 Bro över Skellefte älvs huvudgren vid Slagnäs

Vid Slagnäs bildar Skellefteälven en lång fors-
sträcka som överbryggas av inte mindre än fyra 
olika typer och generationer av broar. I norr finns 
järnvägsbron för Inlandsbanan i form av en fack-
verksbro med stående parabelfackverk med sneda 
ändståndare. Ett par hundra meter söderut går 
den före detta vägsträckningen för vägen Slagnäs-
Arvidsjaur med två broar – bågbron ovan och 
balkrambron 25-77-1 (sid 84-85). Ytterligare nå-
got söderut finns stålbalkbron för den nuvarande 
vägsträckningen.

Bågbron uppfördes av AB Fundament, Stockholm 
år 1941 och har en fri spännvidd på 56 meter. Så-
väl brobaneplatta som bågar är gjutna i betong och 
bron är försedd med vertikala hängstag. Det grå-
målade räcket är ursprungligt och är sammanfogat 
av L-profiler med navföljare av U-balkstyp. Bågar-
nas överkanter är utformade med ryggar – en form 
som inte återfinns på andra håll i landet. Bortsett 

Bågbron vid Slagnäs uppfördes år 1941 i en tidstypisk form med vertikala hängstag och både bågar och 
brobaneplatta i betong.

Motstående sida nederst: Det vattendominerade landskapet innehåller flera broar bland annat den här 
beskrivna bågbron och en mindre balkrambro över bifåran. Längs de stenmurar som finns i älven har nya 
spänger uppförts, vilket underlättar både fiske och att ta del av naturupplevelsen.  

Undersidan av brobaneplattan med tvärbalkar 
och längsgående huvudbalkar. Fyllnadsbankarna 
avslutas med välgjorda stenkoner som omsluter 
betonglandfästena. 
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BD 76 25-76-1
Vägnummer: 608

Kommun: Arjeplog

Hinder: Skellefte älvs huvudgren

Brotyp: Bågbro med stående bågar av betong

Antal spann: 1

Tagen i drift år: 1941

Teoretisk spännvidd: 53,3 m

Konstruktör: Kjessler & Mannestråle, 

Stockholm

Entreprenör: Aktiebolaget Fundament

Värdering
Bevarandekategori: N - ingår i Trafikverkets 

nationella bevarandeplan

Betongbågarna är försedda med spetsiga åsar längs översidorna – en konstruktionsdetalj som inte återfinns 
på mer än möjligen någon enstaka bågbro i landet. Notera påkörningsskadan  på ändtransversalen.
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25-1160-1  Bro över Kalix älv vid Jock

Kalix älv är en av Sveriges sista orörda älvar och 
vid Jock störtar vattenmassorna utför en vild fors, 
nedskuren mellan bergväggarna. På ansenlig höjd 
över forsen finns en bågbro med underliggande 
bärverk som leder väg 835 över den strida älven. 
Brons bågar är inspända  mellan bergsidorna och 
konstruktionen är i stora delar tidstypiskt modern 
med strikt geometriska former, rationell vägdrag-
ning och gråmålat L-profilräcke. Brobaneplattans 
huvudbalkar bärs upp av tämligen glest placerade 
sekundärpelare som står på bågarnas överkanter, 
vilket ger ett luftigt och elegant utseende.

Underliggande bärverk är ett naturligt val då de 
topografiska förutsättningarna medger att de bä-
rande konstruktionerna placeras under brobanan. 
Brotypens bågformer är tilltalande för ögat och 
placeringen över det skummande vattnet bidrar 
till en magnifik bromiljö som utan problem kan 
betraktas och konsumeras från den närbelägna 
campingplatsen. 

En vacker och harmoniskt utformad bro i ett vack-
ert landskap.

Dramatisk broplats med vacker bro i högt läge över den kraftigt forsande Kalix älv.
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BD 1160 25-1160-1 

Vägnummer: 835

Kommun: Överkalix

Hinder: Kalix älv

Brotyp: Bågbro av betong med underliggande 

bågar

Antal spann: 1

Tagen i drift år: 1959

Teoretisk spännvidd: 65

Konstruktör: Kjessler & Mannerstråle

Entreprenör: Kasper Höglund

Värdering
Ålder: 4

Pionjär konstruktion: 0

Pionjär material: 0

Ursprunglighet: 6

Sällsynthet: 0

Brolandskap: 0

Skönhetsvärde/formoptimering: 3

Medvetet arkitektoniskt uttryck: 0

Exponerbarhet: 5

Trafikanternas möjlighet att se bron: 1

Tillgänglighet: 4

Upplevelsevärde: 8

Total värderingspoäng: 31

Bevarandekategori: A

Bågbrons underliggande bärverk har en spänstig form som harmonierar väl med det dramatiska landskapet.

Trafikanterna möter bron via kurvor men har trots detta ingen 
möjlighet att se broplatsen innan överfart på grund av den täta 
vegetationen.
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25-396-1 Bro över Kalix älv vid Tärendö

Tärendöbron är en verklig svensk broklassiker 
från år 1935 i ett mycket bra och nyrenoverat skick. 
Brons högresta bågar framträder som ett landmär-
ke i älvdalen och inte minst vintertid framhävs de 
mot det omgivande landskapet genom en effekt-
full belysning. 

Bron är en funktionell skapelse där de elegant av-
smalnande bågarna återspeglar kraftfördelningen 
i konstruktionen samtidigt som den smala broba-
nan förstärker intrycket av att passera genom bron 
snarare än över densamma. Räckeskonstruktio-
nen med grönmålade L-profiler och vitmålad nav-
följare är en 1930-talsklassiker som bildar kronan 
på verket, det är dock beklagligt att inte den vita 
navföljaren har fått följa med ut på bankarna i en-
lighet med originalutförandet. En nutida detalj är 
även de plexiglasskivor som monterats på bågar-
nas översidor vid anfangerna. Skivornas glatta yta 
ska förhindra att våghalsiga personer försöker gå 
upp på bågarna.

Trafikanterna möter bron via kurvor och kors-
ningar från båda håll, vilket ger utmärkta möj-
ligheter att observera både hinder och bro innan 
överfart.

Eleganta betongbågar som avsmalnar mot hjässan ger en skön form, vilken understryker bärverkets spänst. 
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Ovan: Vyn som möter trafikanterna är impone-
rande med de högresta bågarna och den smala 
brobanan. På bankarna har den ursprungliga 
U-formade navföljaren ersatts med förzinkade 
kohlswabalkar medan räcket på bron är original 
(till höger). 

Motstående sidan nederst: Bron nås via korta 
fyllnadsbankar som leder ut en bit i de sanka 
strandängarna vilka omger broläget. Bankarna 
avslutas med välgjorda koner av huggen och 
ordnad sten. 
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Nyrenoverad bågbro av bästa 1930-talssnitt med gröna räcken, vit navföljare, brobana med slitbetong och 
en på det hela taget materialoptimerad konstruktion.
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BD 396 25-396-1 
Vägnummer: 883

Kommun: Pajala

Hinder: Kalix älv

Brotyp: Bågbro med stående bågar av betong

Antal spann: 1

Tagen i drift år: 1935

Teoretisk spännvidd: 122 m

Konstruktör: AB Skånska Cementgjuteriet

Entreprenör: AB Skånska Cementgjuteriet

Värdering
Ålder: 6

Pionjär konstruktion: 0

Pionjär material: 0

Ursprunglighet: 6

Sällsynthet: 0

Brolandskap: 0

Skönhetsvärde/formoptimering: 3

Medvetet arkitektoniskt uttryck: 0

Exponerbarhet: 5

Trafikanternas möjlighet att se bron: 5

Tillgänglighet: 4

Upplevelsevärde: 8

Total värderingspoäng: 37

Bevarandekategori: A

Skyltfloran varslar om en bro med hög ålder och som dimensionerats för de trafiklaster som gällde för snart 
80 år sedan. Nedan: Bron är väl synlig från omgivande landskap och silhuetten är en symbol för orten. 
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Broplatsen är naturskön och landfästenas över-
gångar till omgivande landskap är inklädda med 
makalöst välgjorda och stora glaciser – stensko-
ningar – i dimensioner och utföranden som söker 
sin like i landet. Enbart stensättningarna i sig är 
så kulturhistoriskt intressanta att de motiverar ett 
bevarande av bromiljön. 

Broarna är lätta att betrakta från den badplats som 
finns på ön mitt i älven.

25-1166-1 Bro över Lule älv (huvudgren) vid Harads 

Vid Harads strax väster om Boden finns ett veri-
tabelt brolandskap med två stora och långa broar 
över Luleälvens två grenar. Dels är det den här be-
skrivna tvåspänniga bågbron, dels stålbalkbron på 
sid. 86-87. Broarna utgör tillsammans ett utmärkt 
exempel på två helt olika sätt att föra en trafiklast 
över ett brett hinder. 

Bågbron spänner över älvens huvudfåra och har 
endast ett stöd i vattnet, vilket medfört fria spänn-
vidder på hela 2 x 105 meter. Konstruktionen är 
svetsad och mycket rationell i sin utformning. Den 
tekniska utvecklingen har här kommit så långt att 
bågarna ej längre har den kantighet som var fal-
let vid de tidigaste svetsade konstruktionerna (se 
Gäddviksbron sid. 60-63). Istället är bågarnas lin-
jer helt mjuka och behagliga för ögat. Stödet är 
utformat med en tydligt vinklad pelarnos på upp-
strömssidan – allt dimensionerat för att klara av de 
stora påfrestningar som uppstår vid islossning och 
högvatten. Brobaneplattorna är förbundna med 
bågarna genom snedställda hängstag, vilka ger 
en karaktäristisk form åt bärverket. Stagen är en 
konstruktionsdetalj som återfinns på åtskilliga av 
Svenska Aktiebolaget Christiani & Nielsens broar.  

Huvudbalkarna är sammanfogade med tvärbal-
kar och mellanstödet är försett med en kraftig 
isbrytande pelarnos.

Två imponerande bågspann som ingår i den långa vägförbindelsen över den breda Luleälven.
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BD 1166 25-1166-1
Vägnummer: 682

Kommun: Boden

Hinder: Lule älv huvudgren

Brotyp: Bågbro med stående bågar av stål

Antal spann: 2

Tagen i drift år: 1959

Teoretisk spännvidd: 106,6 + 106,6 m

Konstruktör: Svenska AB Christiani & Nielsen

Entreprenör: AB Motala Verkstad

Värdering
Ålder: 4

Pionjär konstruktion: 0

Pionjär material: 0

Ursprunglighet: 6

Sällsynthet: 0

Brolandskap: 2

Skönhetsvärde/formoptimering: 3

Medvetet arkitektoniskt uttryck: 0

Exponerbarhet: 5

Trafikanternas möjlighet att se bron: 5

Tillgänglighet: 4

Upplevelsevärde: 8

Total värderingspoäng: 37

Bevarandekategori: A

För att förhindra erosion från vatten och is är de sandiga bankarna vid ön mitt i älven försedda med 
imponerande glaciser som i brosammanhang söker sin like i landet.

Under spannen finns rörliga inspektionsbryggor som nås via stegar 
från brobanan.
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25-1411-1 Bro över Lule älv (bigren) vid Harads

Balkbron vid Harads är stramt modernistisk och 
rationell i sin form, den går likt ett tjockt penn-
streck rakt över älven och bildar med sina fem 
språng en siktbarriär i landskapet. Till skillnad 
från den närbelägna bågbron är detta bärverk be-
tydligt kraftfullare – trots de förhållandevis korta 
spännvidderna. Inte desto mindre har bron en 
självklarhet i landskapet som kommer sig av älv-
dalens storslagna dimensioner som på ett märkligt 
naturligt sätt accepterar båda broarna.

Likt systerbron ett par hundra meter västerut in-
ramas balkbron av magnifika stenhuggeriarbeten 
i form av välgjorda stenkoner vid bankavslutning-
arna och storslagna glaciser på uppströmssidan av 
ön i mitten av älven. 

Båda broarna uppfördes i slutet av 1950-talet och 
har fortfarande kvar mycket av den ursprungliga 
känslan i färgsättning och formspråk. Hela bro-
platsen utstrålar en tidstypisk framtidsoptimism 
som inte minst präglade Norrbotten i spåren av 
kraftutbyggnaden under efterkrigstiden. 

Balkbron vid Harads har tydligt modernistisk form där den ligger som ett kraftfullt streck över vattenytan. 
Stödens rektangulära form, den raka och plana brobanan samt det gråmålade standardräcket understryker  
bilens och vägtransporternas roll i det sena 1950-talet.  
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BD 1411 25-1411-1
Vägnummer: 682

Kommun: Boden

Hinder: Lule älv bigren

Brotyp: 31

Antal spann: 5

Tagen i drift år: 1958

Teoretisk spännvidd: 26,1 + 26,5x3 + 26,1 m

Konstruktör: Svenska AB Christiani & Nielsen

Entreprenör: AB Motala Verkstad

Värdering
Ålder: 4

Pionjär konstruktion: 0 

Pionjär material: 0

Ursprunglighet: 3

Sällsynthet: 0

Brolandskap: 2

Skönhetsvärde/formoptimering: 3

Medvetet arkitektoniskt uttryck: 0

Exponerbarhet: 5

Trafikanternas möjlighet att se bron: 3

Tillgänglighet: 4

Upplevelsevärde: 8

Total värderingspoäng: 32

Bevarandekategori: A

Stensättningarna – glaciserna – vid bron är enormt stora och 
konstfullt utförda. Granitblocken är inpassade i terrängen med stor 
skicklighet och vid landfästena övergår stenskoningen i kraftfulla 
koner som omsluter betonglandfästena.

Motsatta sidan nederst: Undersidan av brobanekonstruktionen 
domineras av de höga svetsade stålbalkarna och de tvärstag som 
förbinder balkarna. Bron har fortfarande kvar de ursprungliga 
räckena med den tidstypiska och för Norrland typiska grå efterkrigs-
kulören.
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25-77-1 Bro över Skellefte älvs bigren vid Slagnäs

Tillsammans med bro 25-76-1 (sid. 76-77) ingår 
denna balkrambro i ett brolandskap med inte 
mindre än fyra broar över Skellefteålven. Bron 
över bigrenen av älven är en liten betongkon-
struktion som uppfördes år 1941 samtidigt med 
den närbelägna bågbron på samma vägsträckning. 
Balkrambroar introducerades på allvar i landet 
under 1910-talet och blev snabbt en vanlig kon-
struktionstyp, inte minst som sidospann till stora 
bågbrokonstruktioner som till exempel vid Skuru-
bron i Nacka.

Den här aktuella bron är en standardmodell med 
svagt votade huvudbalkar, konsolerad brobane-
platta och tidstypiskt L-profilräcke i grå kulör. 
Även navföljaren av U-balkstyp är ursprunglig. 
Bron kan vid en första anblick upplevas som an-
språkslös och intetsägande men är trots avsak-
naden av estetiska utsmyckningar och avancerad 
formgivning ett utmärkt exempel på en brotyp 
som inte längre uppförs i landet. Vid utbyte ersätts 
vanligen denna typ av bro med en trumma eller en 
plattrambro av betong. Att bron dessutom ingår i 
en naturskön bromiljö med stora möjligheter att 
på liten yta betrakta flera olika typer av brokon-
struktioner är enbart positivt och ger bron ett högt 
bevarandevärde.  

Den närliggande Inlandsbanan har en kraftfull 
facksverkbro över älven – en tillgång i broland-
skapet. Nyligen uppförda spänger underlättar 
upplevelsen av miljön.

Balkrambro av standardmodell i ett förhållandevis orört originalskick. Räcken och navföljare är skamfilade 
och i behov av underhåll. 
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BD 77 25-77-1
Vägnummer:608

Kommun: Arjeplog

Hinder: Skellefte älv bigren

Brotyp: Balkrambro av betong

Antal spann: 1

Tagen i drift år: 1941

Teoretisk spännvidd: 11

Konstruktör: Kjessler & Mannerstråle

Entreprenör: Aktiebolaget Fundament

Värdering
Ålder: 5

Pionjär konstruktion: 0

Pionjär material: 0

Ursprunglighet: 6

Sällsynthet: 0

Brolandskap: 4

Skönhetsvärde/formoptimering: 3

Medvetet arkitektoniskt uttryck: 0

Exponerbarhet: 5

Trafikanternas möjlighet att se bron: 1

Tillgänglighet: 4

Upplevelsevärde: 8

Total värderingspoäng: 36

Bevarandekategori: A

Tillsammans med bågbron i bakgrunden bildar den lilla balkrambron ett brolandskap som med sina två 
betongbroar av helt olika typ är ett intressant exempel på två principer att föra en last över ett hinder. 

Nedan: Huvudbalkarna är försedda med små vinklade voter som är konstruktivt betingade men även ger en 
viss formmässig karaktär till bron.
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25-1265-1 Bro över Torne älvs huvudgren vid Övertorneå

Gränsbroar mellan Sverige och övriga nordiska 
grannländer finns på ett antal ställen runt landet.  
Mest kända är sannolikt Svinesundsbroarna till 
Norge och Öresundsbron till Danmark. I Torneda-
len finns flera broar över Torne älv som förbinder 
Sverige med Finland, bland annat denna totalt 471 
meter långa bro från år 1965. 

Visuellt domineras bron av de två drygt 90 meter 
långa bågspannen av langerbalktyp (bågavstyvad 
balkbro) som dock endast utgör en mindre del av 
konstruktionen. Största delen av bron består av sju 
svetsade plåtbalksspann – fyra spann på Sverige-
sidan och tre på den finska sidan av bågspannen. 
Bärverken i samtliga spann är svetsade och målade 
i den grå kulör som var standard för stålkonstruk-
tioner under decennierna efter andra världskriget. 
Vissa förändringar på räckeskonstruktionerna har 
skett men bortsett från detta är bron i ett tämligen 
ursprungligt skick. 

Tillsammans med de långa tillfartsbankarna bildar 
bron ett landmärke i älvdalens flacka och skogbe-
vuxna landskap. Inte minst vintertid har bron en 
framträdande position i omgivningarna genom 
den belysning som finns under bågarna.  

Nationsgränsen markeras med en gjuten 
bronsskylt där årtalet för brons invigning och de 
svenska tre kronorna samsas med det finska 
lejonet krönt av texten: Valtakumanraja – Riks-
gräns

Två resliga langerbalkspann markerar gränsförbindelsen mellan Sverige och Finland vid Övertorneå. Kon-
struktionerna är svetsade och har en tidstypisk modernistisk form och färgsättning. 
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BD 1265   25-1265-1
Vägnummer: 98

Kommun: Övertorneå

Hinder: Torne älvs huvudgren

Brotyp: Kontinuerlig balkbro och bågbro med 

stående bågar av stål

Antal spann: 9

Tagen i drift år: 1965

Teoretisk spännvidd: 38,6 + 39,5 +39,5 + 39,3 + 

91,6 + 91,6 +36,2 + 45,3 +35,6

Konstruktör: Sven Hultkvist AB

Entreprenör: AB Skånska Cementgjuteriet

Värdering
Ålder: 3

Pionjär konstruktion: 0

Pionjär material: 0

Ursprunglighet: 6

Sällsynthet: 0

Brolandskap: 0

Skönhetsvärde/formoptimering: 3

Medvetet arkitektoniskt uttryck: 0

Exponerbarhet: 5

Trafikanternas möjlighet att se bron: 5

Tillgänglighet: 4

Upplevelsevärde: 8

Total värderingspoäng: 34

Bevarandekategori: B - Utförliga åtgärder

 Överst: Torne älv är bred och långa kontinuerliga balkspann leder ut 
till bågspannen. Sidospannen är fler på den svenska sidan, vilket ger 
en asymmetrisk broform – ett faktum som endast syns då bron 
betraktas från sidan.

 Ovan: Trafikanterna leds fram till broläget via höga och långa 
fyllnadsbankar som tillsammans med bron bildar en kilometerlång 
passage över älven. Vintertid är bågarna upplysta av enkla glöd-
lampsarmaturer som hänger från bågarnas underflänsar.



8888

och brobana täckt med slitbetong. Dagens trafi-
kanter på den något omdragna vägen har goda 
möjligheter att se bron som är belägen ca 100 me-
ter öster om det nya broläget. 

25-133-2 Bro över Kalix älv vid Lappesuando i Kiruna 
(gamla bron)

På några platser i Norrbotten finns äldre genera-
tioners broar kvarlämnade bredvid nya brolägen 
som här i Lappesuando. Vintertid ingår vanligen 
dessa broar i skoterleder och under sommarhalv-
året tjänar de ofta som utkiksplatser vid rastplat-
ser och campingplatser. 

Den aktuella bron byggdes år 1936 av Svenska Ak-
tiebolaget Christiani & Nielsen som en av många 
bågbroar med sneda hängstag – ett av företagets 
specialiteter. Konstruktionen togs fram av en av 
företagets grundare professor Nielsen i Köpen-
hamn som genom att vinkla hängstagen åstadkom 
en styvare konstruktion än vad som tidigare hade 
varit fallet. Stagen fungerar i princip som ekrarna 
i ett cykelhjul och medförde att materialåtgången 
kunde minskas. 

Bron vid Lappesuando har betongbågar och en 
brobanekonstruktion med huvudbalkar av stål 
och en brobaneplatta av armerad betong. Plattan 
är ledad vid upplagen och hänger därmed fritt i 
stagen. Bortsett från de vibrationsdämpare som 
monterats på hängstagen är bron i ursprungligt 
skick med bevarad räckeskonstruktion av L-pro-
filer, välgjorda stenkoner vid bankavslutningarna 

Bågspannet vid Lappesuando är konstruerat och uppfört av Svenska Aktiebolaget Christiani & Nielsen – ett 
företag som låg bakom åtskilliga av de svenska bågbroarna några decennier vid mitten av 1900-talet.
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BD 133 25-133-2
Vägnummer: fd E10

Kommun: Gällivare

Hinder: Kalix älv

Brotyp: Bågbro med stående bågar av betong

Antal spann: 1

Tagen i drift år: 1936

Teoretisk spännvidd: Okänd

Konstruktör: Svenska AB Christiani & Nielsen

Entreprenör: Svenska AB Christiani & Nielsen

Värdering
Ålder: 6

Pionjär konstruktion: 0

Pionjär material: 0

Ursprunglighet: 6

Sällsynthet: 0

Brolandskap: 2

Skönhetsvärde/formoptimering: 3

Medvetet arkitektoniskt uttryck: 0

Exponerbarhet: 5

Trafikanternas möjlighet att se bron: 3

Tillgänglighet: 4

Upplevelsevärde: 6

Total värderingspoäng: 35

Bevarandekategori: B - Utförliga åtgärder

Den avställda bron används som en del av en skoterled och har välhållna räckeskonstruktioner. Navföljaren 
på bankarna har däremot ett stort underhållsbehov.

Bågbron är väl synlig från nuvarande vägsträckning över älven och 
goda möjligheter finns att parkera för den som vill njuta av de 
natursköna omgivningarna (motstående sida nederst).
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25-19-1 Bro över Kalix älv vid Överkalix Bränna

men landskapet runt broläget är öppet och tät-
ortsnära vilket ger en god exponerbarhet. Bron är 
en viktig konstbyggnad ur ett nationellt perspektiv, 
inte minst med tanke på det internationalla insla-
get och den eleganta formen. 

Efter andra världskrigets slut gjordes stora sats-
ningar för att få igång industriproduktionen i det 
sönderbombade Tyskland. Bland annat inrikta-
des produktionen i många mekaniska verkstäder 
mot broar och andra bärande konstruktioner i stål. 
Satsningarna medförde att de svenska brotillver-
karna fick konkurrens och på några håll uppfördes 
stålbalkbroar som tillverkats i Tyskland. Bron vid 
Överkalix är ett sådant exempel. Den sexspänniga 
stålbalkbron konstruerades och byggdes av före-
taget J. Gollnow und Sohn i Düsseldorf som med 
den drygt 250 meter långa bron införde ett tyskt 
formspråk i det svenska brobeståndet.  Ståldetal-
jerna till bron förtillverkades i Tyskland, prov-
monterades i verkstaden och fraktades till Över-
kalix för slutmontage. De tyska ingenjörerna hade 
under lång tid ritat stålbalkbroar med svagt vota-
de underflänsar – ett formspråk som normalt inte 
användes av de svenska mekaniska verkstäderna. 

Överkalixbron har en bågformad brobana som på 
ett elegant och spänstigt sätt för trafiken över äl-
ven. I kombination med de diskreta voterna vid 
huvudspannets upplag, ger de mjuka formerna en 
stor karaktär till bron. Trafikanterna har begrän-
sade möjligheter att betrakta bron innan överfart 

En av landets mest spännande stålbalkbroar finns vid Överkalix. Broformen är elegant och konstruktionen 
leder trafiken över hindret med stor spänst. Trots kraftigt konsolerade gångbanor på båda sidor av körfälten, 
syns det stålgrå bärverket väl på grund av balkarnas höjd.

Stöden är asymmetriskt koniska med en liten 
diskret krönlist vid pallarna. Pelarnosarna har 
större lutning på uppströmssidan för att klara av 
den kraftiga islossningen. Notera den ockrafär-
gade markeringen på stödet – det är inte stor fri 
höjd som återstår vid högvattenföring.
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BD 19 25-19-1
Vägnummer: 796

Kommun: Överkalix

Hinder: Kalix älv

Brotyp: Balkbro av stål

Antal spann: 6

Tagen i drift år: 1955

Teoretisk spännvidd: 35 + 51 + 67,5 + 51 + 35,5 

+ 35 m

Konstruktör: J Gollnow u Sohn, Düsseldorf

Entreprenör: J Gollnow u Sohn, Düsseldorf, AB 

Contractor

Värdering
Ålder: 4

Pionjär konstruktion: 0

Pionjär material: 0

Ursprunglighet: 6

Sällsynthet: 0

Brolandskap: 0

Skönhetsvärde/formoptimering: 3

Medvetet arkitektoniskt uttryck: 0

Exponerbarhet: 5

Trafikanternas möjlighet att se bron: 3

Tillgänglighet: 6

Upplevelsevärde: 6

Total värderingspoäng: 33

Bevarandekategori: B - Utförliga åtgärder

Brons svagt votade underflänsar ger en följsam broform som accentueras av den tydligt puckelformade 
brobanan. Formen är ovanlig i Sverige och har tydliga tyska influenser.

Synen som möter trafikanterna som åker norrut över bron.
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sträcker sig ut i älven och här finns en mindre rast-
plats i anslutning till en fiskeplats. En på det hela 
taget vacker bro i en naturskön omgivning.

25-22-1 Bro över Kalix älv vid Kamlunge

Kalix älv är en av Sveriges oreglerade älvar och är 
samtidigt ett eldorado för den brointresserade tra-
fikanten. Längs älvens sträckning från källorna till 
utloppet i Bottenhavet, finns åtskilliga stora och 
intressanta broar – flera med bågkonstruktioner 
både över och under brobanorna.

Vid Kamlunge finns en tvåspännig bågbro av stål 
byggd år 1942 med i grunden samma konstruk-
tion som den långa bågbron över Luleälven vid 
Gäddvik utanför Luleå (se sid. 60-63). Även denna 
bro uppfördes av företaget Svenska Aktiebolaget 
Christiani & Nielsen i deras specialkonstruktion 

– bågbro med snedställda hängstag. Bågarna är 
svetsade och har på grund av detta fått en svagt 
kantig form. Om bron betraktas på distans är dock 
kantigheten inget större formmässigt bekymmer, 
däremot bryter de senare monterade vibrations-
dämparna brons harmoniska former på ett miss-
prydande sätt.

Bron är placerad vid en forsnacke och ligger välex-
ponerad för trafikanterna på den närbelägna vägen 
förbi Kamlunge i öster. På grund av älvbrinkarnas 
höjd är bron ganska högt placerad över vattnet, 
vilket ökar exponerbarheten avsevärt. Angörande 
väg från väster löper längs en smal landtunga som 

Bron vid Kamlunge är i grunden samma typ av konstruktion som Gäddviksbron vid Luleå. Kantiga, svetsade 
bågar med diagonala hängstag och tydligt markerade ändtransversaler (nedan).
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BD 22 25-22-1
Vägnummer: 701

Kommun: Kalix

Hinder: Kalix älv

Brotyp: Bågbro med stående bågar av stål

Antal spann: 2

Tagen i drift år: 1942

Teoretisk spännvidd: 65,9 + 65,9 m

Konstruktör: Svenska AB Christiani & Nielsen

Entreprenör: Svenska AB Christiani & Nielsen

Värdering
Ålder: 5

Pionjär konstruktion: 0

Pionjär material: 0

Ursprunglighet: 6

Sällsynthet: 0

Brolandskap: 0

Skönhetsvärde/formoptimering: 3

Medvetet arkitektoniskt uttryck: 0

Exponerbarhet: 5

Trafikanternas möjlighet att se bron: 5

Tillgänglighet: 4

Upplevelsevärde: 8

Total värderingspoäng: 36

Bevarandekategori: B - Utförliga åtgärder

Forsnacken i älven ligger just vid broläget och skapar ett härligt liv i det vattendominerade landskapet. De 
senare monterade vibrationsdämparna på hängstagen stör broformen och ger ett något gyttrigt intryck.

Stödet mitt i älven är reparerat vid flera tillfällen och bär tydliga spår 
av spricklagning. Under spannen finns rörliga inspektionsbryggor.
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– som numera ingår i en skoterled – är ett tidsty-
piskt dokument över de broar som uppfördes med 
stor hast under andra världskriget. Dagens trafi-
kanter på den närbelägna vägen har goda möjlig-
heter att stanna vid den parkeringsplats som finns 
vid brons västra landfäste.

25-30-1 Bro över Vatjenavströmmen väster om Arjeplog

Strax väster om Arjeplog finns ett brolandskap 
med två generationer broar över Vatjenavström-
men – den nuvarande plattrambron och den av-
ställda balkbron från 1942. På södra sidan av balk-
bron finns dessutom rester efter de stenkistor som  
bar upp en äldre träbro över vattendraget. 

Balkbrons ovanliga men behagliga form beror till 
stor del på de kraftfulla parabelformade voterna 
vid mellanstöden. Tillsammans med den bågfor-
made brobanan bidrar voterna till den spänst med 
vilken bron överbryggar hindret. Pelarnosarna på 
mellanstöden är mjukt rundade på uppströmssi-
dorna och avslutas på sedvanligt sätt med en enkel 
skugglist vid lagerpallarna.

Broläget är avsevärt högre än omgivande flacka 
landskap och de fyllnadsbankar som sträcker sig 
ut mot landfästena från båda håll, avslutas med 
välgjorda stenkoner. Hela brokonstruktionen 
kröns med originalräcket sammansatt av grönmå-
lade L-profiler och med en vitmålad navföljare av 
U-balkstyp. 

En på det hela taget intressant broplats med fle-
ra generationers broar varav den långa balkbron 

Den kontinuerliga balkbron vilar på fasta och rörliga lager som i sin tur står på stöden av betong. Pelarno-
sarna är kraftfullare på uppströmssidan för att klara islossning och högvatten.

Brobanan har en tydlig puckelform som ger ett 
tidstypiskt intryck tillsammans med de förvå-
nansvärt välhållna originalräckena.
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BD 30 25-30-1
Vägnummer: Avställd fd 95

Kommun: Arjeplog

Hinder: Vatjenavströmmen

Brotyp: Balkbro av betong

Antal spann: 4

Tagen i drift år: 1942

Teoretisk spännvidd: 27,8 + 32,5 + 32,5 +  

27,8 m

Konstruktör: Okänd

Entreprenör: Kasper Höglund

Värdering
Ålder: 5

Pionjär konstruktion: 1

Pionjär material: 0

Ursprunglighet: 6

Sällsynthet: 3

Brolandskap: 2

Skönhetsvärde/formoptimering: 3

Medvetet arkitektoniskt uttryck: 0

Exponerbarhet: 5

Trafikanternas möjlighet att se bron: 3

Tillgänglighet: 4

Upplevelsevärde: 8

Total värderingspoäng: 40

Bevarandekategori: B - Utförliga åtgärder

Vackert broläge med linjeskönt bärverk där de ovanligt kraftfulla parabelformade voterna ger spänst till 
konstruktionen. I bakgrunden skymtar den nuvarande vägförbindelsen över vattendraget.

Vid östra landfästet finns rester efter en äldre bro i form av raserade 
stenkistor.
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svenska brobyggnadshistorien. Den här beskrivna 
bron är i detta perspektiv ett utmärkt exempel på 
en ganska sent uppförd flerspännig balkrambro 
som dessutom har en vacker form.

25-383-1 Bro över Lina älv n Dokkas

I tre eleganta språng överbryggar denna långa 
balkrambro Lina älv mitt inne i ett omfattande 
skogsområde. Trafikanterna på den lilla vägen har 
dessvärre endast begränsade möjligheter att se de 
vackert parabelformiga voterna på grund av den 
täta vegetationen och vägens raka linjeföring över 
bron. Korta fyllnadsbankar leder fram till landfäs-
tena och bankarna avslutas med välgjorda koner 
av tuktad sten.

Bron uppfördes år 1954 med en stram geometrisk 
form som endast bryts av voterna. Alla andra for-
mer på bron förebådar den rationellt modernis-
tiska betongbyggnadstekniken som kom att ef-
terträda funktionalismens materialoptimerade 
konstruktioner. På den östra sidan av bron finns 
resterna efter en äldre bro i form av kvarlämnade 
landfästen av huggen granit.

Flerspänniga balkrambroar uppfördes i huvudsak 
under de första sex decennierna av 1900-talet i ett 
stort antal utföranden och former. I takt med att 
de uppnått sina tekniska livslängder har åtskil-
liga av broarna ersatts med moderna konstruktio-
ner. Ett faktum som gör det viktigt att bevara åt-
minstone några av broarna  från denna epok i den 

Tre mjukt votade balkramspann med kraftfulla stöd, plan brobaneplatta och höga stenkoner vid bankavslut-
ningarna. En modernistisk skapelse mitt i skogen.

Stöden är asymmetriska och har kraftiga 
pelarnosar dimensionerade att stå emot isloss-
ning och högvatten.
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BD 383 25-383-1
Vägnummer: 394

Kommun: Gällivare

Hinder: Lina älv

Brotyp: Balkrambro av betong

Antal spann: 3

Tagen i drift år: 1954

Teoretisk spännvidd: 21 + 26,5 + 21 m

Konstruktör: Okänd

Entreprenör: Monberg & Thorsen

Värdering
Ålder: 4

Pionjär konstruktion: 0

Pionjär material: 0

Ursprunglighet: 6

Sällsynthet: 0

Brolandskap: 0

Skönhetsvärde/formoptimering: 3

Medvetet arkitektoniskt uttryck: 0

Exponerbarhet: 5

Trafikanternas möjlighet att se bron: 1

Tillgänglighet: 2

Upplevelsevärde: 6 

Total värderingspoäng: 27

Bevarandekategori: B - Utförliga åtgärder

Trafikanterna möter bron via korta nedförsbackar och den täta vegetationen tillsammans med den raka 
vägsträckningen gör att det inte går att se något som helst av bärverket innan passage över bron. 

Nedan: Vid södra sidan finns resterna efter landfästet till en äldre bro.
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25-397-1 Bro över Tärendö älv vid Koivuniemi

bankarna finns senare tillkommen navföljare av 
kohlswabalk på betonggardister.

Det vattendominerade landskapet är flackt och 
uppbrutet med omväxlande villabebyggelse, 
blandskogspartier och öppna marker. Trafikan-
terna får dessvärre endast en kort skymt av bron 
innan överfart och det är svårt att finna en parke-
ringsplats för att kunna stanna och betrakta bron 
från sidan. Trots detta är broarna vid Tärendö en 
intressant grupp av konstbyggnader som tillsam-
mans visar ett tvärsnitt av brobyggnadskonsten i 
Sverige under mitten av 1930-talet. 

I Tärendö väster om Pajala finns flera intressanta 
broar, bland annat den här beskrivna stålbalkbron 
över Tärendö älv och den magnifika bågbron över 
Kalixälven (25-396-1 se sid. 80-83).

Plåtbalkbron byggdes av AB Skånska Cementgju-
teriet och togs i drift år 1935. Bron har flera tidsty-
piska former och attribut, till exempel de valsade 
huvudbalkarna, vilka är sammanfogade med nit-
förband och är målade i den ljust grå kulör som 
regelmässigt användes på de flesta liknande broar 
vid denna tid. Balkarna löper över samtliga stöd 
och vilar på enkla rullager bortsett på det meller-
sta stödet där balkarna är fixerade med fasta lager. 
Brolängden är drygt 134 meter och brobanan är 
endast 4,5 meter bred. 

Stöden är  uppförda av kvaderhuggen granit i jäm-
na skift och med svagt sluttande sidor, mjukt run-
dade pelarnosar på både upp- och nerströmssidan. 
Pågjutningarna av betong som bildar lagerpallar 
är sannolikt tillkomna då bron byggdes, vilket kan 
tyda på att granitstöden möjligen har tillhört en 
äldre bro. Räcket är på tidstypiskt manér målat i 
grön kulör  och är sammansatt av nitade L-profi-
ler med en vitmålad navföljare av U-balkstyp. Vid 

Stramt funktionalistisk stålbalkbro i fyra spann med originalräcke i grön kulör, nätt dimensionerad brobane-
platta och ett öppet läge i älvrummet. 

Motstående sida nederst: Synen har inte 
förändrats särskilt mycket sedan bron uppfördes. 
De förzinkade navföljarna av kohlswabalkstyp 
har ersatt U-profiler eller möjligen träplank, 
varningsskyltarna för smal passage och stolparna 
för belysningen har tillkommit. På det hela taget 
ger bron en tidstypisk bild av 1930-talets 
brobyggande. 
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BD 397 25-397-1
Vägnummer: 883

Kommun: Pajala

Hinder: Tärendö älv

Brotyp: Balkbro av stål

Antal spann: 4

Tagen i drift år: 1935

Teoretisk spännvidd: 29,6 + 35,5 + 35,5 +  

29,6 m

Konstruktör: Okänd

Entreprenör: AB Skånska Cementgjuteriet

Värdering
Ålder: 6

Pionjär konstruktion: 0

Pionjär material: 0

Ursprunglighet: 6

Sällsynthet: 0

Brolandskap: 0

Skönhetsvärde/formoptimering: 3

Medvetet arkitektoniskt uttryck: 0

Exponerbarhet: 3

Trafikanternas möjlighet att se bron: 1

Tillgänglighet: 4

Upplevelsevärde: 6

Total värderingspoäng: 29

Bevarandekategori: B - Utförliga åtgärder

Form följer funktion – stramt bärverk som i ett kraftfullt svep överbryggar vattnet på de välgjorda stenstö-
den. Räckets ursprungliga konstruktion och färgsättning är en mycket viktig del av brons värde. 
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25-399-1 Bro över Liviöjoki väster om Erkheikki

Norr om Pajala finns dennna vackra stenvalv-
bro uppförd år 1867 över det lilla vattendraget 
Liviöjoki. Bron har två välproportionerade valv 
med  spänstig form som nästan bildar en halvcir-
kel. Frontmurarna och mellanstödets sidor lutar 
svagt, vilket ger stabilitet till upplagen för valven. 
De vackert gjorda valven är tydligt markerade på 
brons sidor genom väl tuktade valvstenar med 
släthuggen inre radie som ger en skärpa till valv-
formen. Hjässtenarna är svagt utskjutande och 
fasade, vilket markerar högsta punkten på valven.  
De korta fyllnadsbankarna som leder fram till bron 
från båda håll avslutas med välgjorda stenkoner.

Vid en ombyggnad har bron bakgjutits med betong 
och försetts med brobaneplatta samt grönmålade 
L-profilräcken. En åtgärd som påtagligt föränd-
rade brons utseende men som trots allt är hovsamt 
utförd utan att helt dräpa brons sköna former.

Broläget är naturskönt med den nya vägsträck-
ningen ett stenkast söder om den gamla bron. Här 
leds trafiken över hindret på en modern plattram-
bro av betong, vilket gör att bromiljön uppvisar 
både valvet (det historiska) och ramen (det mo-
derna) som bärande principer.  

Vackert broläge med tvåspännig stenvalvsbro som uppfördes redan år 1867. Bron ligger på en indragen 
vägsträcka som idag tjänar som lokalväg.

En mindre ansamling bostadshus ligger på västra 
sidan av broplatsen och trafiken över bron är idag 
begränsad till fordon med en totalvikt som ej 
överstiger 24 ton. Räckena är ej ursprungliga 
utan tillkom då bron förstärktes och försågs med 
en brobaneplatta av betong. Navföljarnas 
förzinkade ytor lyser kommunalgrå i den annars 
väl sammanhållna bromiljön.
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BD 399 25-399-1
Vägnummer: Fd 395

Kommun: Pajala

Hinder: Liviöjoki

Brotyp: Stenvalvbro

Antal spann: 2

Tagen i drift år: 1867

Teoretisk spännvidd: 5,9 + 5,9 m

Konstruktör: Okänd

Entreprenör: okänd

Värdering
Ålder: 10

Pionjär konstruktion: 0

Pionjär material: 0

Ursprunglighet: 3

Sällsynthet: 0

Brolandskap: 2

Skönhetsvärde/formoptimering: 3

Medvetet arkitektoniskt uttryck: 0

Exponerbarhet: 5

Trafikanternas möjlighet att se bron: 3

Tillgänglighet: 4

Upplevelsevärde: 6

Total värderingspoäng: 36

Bevarandekategori: B - Utförliga åtgärder

Bron har två välgjorda stenvalv där stenhuggarna har vinnlagt sig om 
ett såväl estetiskt som konstruktivt gott arbete. Slutstenarna vid 
hjässorna är markerade och frontmurarna samt stöden är svagt 
lutande, vilket bidrar till den kraftfulla formen. I bakgrunden skymtar 
den plattrambro som ersatte stenvalven då vägen drogs om.  
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25-47-1 Bro över Alån vid Ersnäs

ganska låga och flacka bågar. Resultatet blir en 
kompakt broform. Med tanke på brons mycket 
goda skick, det välexponerade läget och det stora 
antalet trafikanter som passerar på den närbeläg-
na Europavägen är det synd att inte den indragna 
vägsträckan utnyttjas fullt ut som en rastplats.  

En nyrenoverad betongbågbro ligger som ett 
smycke på en indragen vägsträcka parallellt med 
nuvarande E4 vid Ersnäs. De ljusa betongytorna 
och de grönmålade ståldetaljerna ger bron ett 
utseende som vid en hastig blick påminner om 
nyskick.

Bron byggdes år 1935 av Svenska Aktiebolaget 
Christiani & Nielsen vars specialitet var bågbroar 
med snedställda hängstag. Stagen ger bron ett ka-
raktäristiskt utseende som tillsammans med det 
materialoptimerade betongbärverket är typiska 
tidsmarkörer från 1930-talet. Konstruktionen är 
en så kallad fritt upplagd tvåledsbåge med fast 
dragband. Brobanan av betong är med andra ord 
sammangjuten med bågarnas anfanger. Korta 
fyllnadsbankar leder fram till betonglandfästena 
som flankeras av välgjorda koner av huggen sten. 
Dessvärre är vegetationen tät på några ställen i di-
rekt anslutning till bron – en rensning skulle både 
frilägga konstruktionen och öka exponerbarheten 
samtidigt som rotsystemen från träden förhindras 
att förstöra stenkonerna.

Låg fri höjd över det lilla vattendraget i kombina-
tion med en för bågbroar kort spännvidd medför 

Vackert renoverad betongbågbro med alla originaldetaljer i form av räcken, färgsättning och ytskikt 
bevarade. Vegetationen stör dock bron och försvårar för trafikanterna på den närbelägna E4 att se bron i 
dess helhet.

Motstående sida nederst: Bågarna är samman-
gjutna med brobaneplattan (dragbandet) vid 
anfangerna och hela bågbrokonstruktionen vilar 
på fasta och rörliga lager på upplagen.I anslut-
ning till bron finns välgjorda stenkoner som 
dessvärre försvinner i den rikliga vegetationen. 
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BD 47 25-47-1
Vägnummer: Avställd fd E4

Kommun: Luleå

Hinder: Alån

Brotyp: Bågbro med stående betongbågar och 

sneda hängstag

Antal spann: 1

Tagen i drift år: 1935

Teoretisk spännvidd: 30 m

Konstruktör: Svenska AB Christiani & Nielsen

Entreprenör: Svenska AB Christiani & Nielsen

Värdering
Ålder: 6

Pionjär konstruktion: 1

Pionjär material: 0

Ursprunglighet: 6

Sällsynthet: 0

Brolandskap: 2

Skönhetsvärde/formoptimering: 3

Medvetet arkitektoniskt uttryck: 0

Exponerbarhet: 5

Trafikanternas möjlighet att se bron: 5

Tillgänglighet: 4

Upplevelsevärde: 8

Total värderingspoäng: 40

Bevarandekategori: B - Utförliga åtgärder

I bakgrunden skymtar E4 och det vore önskvärt att åtminstone södergående trafik hade möjligheter att 
utnyttja den avställda vägsträckan och bron som rastplats.
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25-479-1 Bro över Jävreån vid Hemmingsmark, SO Kälen

Vissa avställda broar är svårare att observera än 
andra på grund av tät vegetation och så är verkli-
gen fallet med denna lilla stenvalvbro över Jävreån 
vid Hemmingsmark. Bron är i grunden en klassisk 
stenvalvbro med välslaget valv och välgjorda sido-
murar som numera för en tynande tillvaro på en 
indragen vägsträcka ett femtiotal meter från den 
nuvarande vägen. Valvet är något flackt men har 
trots det en bibehållen spänst och den markerade 
slutstenen är daterad – 1913 – året då bron var fär-
dig att tas i bruk.

Räckeskonstruktionen av grönmålade L-profiler 
är inte ursprunglig utan har sannolikt tillkommit 
under 1930-talet. Det är idag omöjligt att säga vil-
ket räcke som fanns på bron då den var ny men 
sannolikt handlade det om ett enkelt smidesräcke. 
I vilket fall som helst syns inga spår av att bron 
skulle varit försedd med stengardister integrerade 
med sidomurarna.

Med tanke på brons välgjorda bärverk och vackra 
former borde vegetationen röjas bort så att kon-
struktionen blir synlig från den närbelägna vägen. 
I samband med detta ses räckena över och broba-
nan rensas från rötter och sly.

En välgjord stenvalvbro med tydligt markerad valvbåge och sidomurar av kvaderhuggen sten i jämna skift. 

Nedan: Det senare tillkomna räcket har lämnat rostspår på stenmurarna och är i stort behov av renovering.
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BD 479 25-479-1
Vägnummer: Avställd fd 501

Kommun: Piteå

Hinder: Jävreån

Brotyp: Stenvalvbro

Antal spann: 1

Tagen i drift år: 1913

Teoretisk spännvidd: 6 m

Konstruktör: Okänd

Entreprenör: Okänd

Värdering
Ålder: 8

Pionjär konstruktion: 0

Pionjär material: 0

Ursprunglighet: 6

Sällsynthet: 0

Brolandskap: 2

Skönhetsvärde/formoptimering: 3

Medvetet arkitektoniskt uttryck: 0

Exponerbarhet: 3

Trafikanternas möjlighet att se bron: 3

Tillgänglighet: 2

Upplevelsevärde: 4

Total värderingspoäng: 31

Bevarandekategori: B - Utförliga åtgärder

Var är bron? En berättigad fråga med tanke på att nästan inget syns av konstruktionen när man närmar sig 
broläget via den gamla vägen.

Nedan: Årtalet 1913 är inhugget i murverket som en vittnesbörd om brons ålder.
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i hela landet. Mellanströmsbron har därmed en 
särställning i den svenska brohistorien. Det goda 
originalskicket med välbevarat L-profilräcke, nav-
följare av U-balkstyp och slitbetongtäckt brobana  
är faktorer som bidrar till att placera denna bro 
högt i bevarandehänseende. Lägg därtill det fak-
tum att bron är lättkonsumerad på grund av den 
goda exponeringen för trafikanter på den närbe-
lägna vägen – en verklig bågbroklassiker!

25-541-1 Bro över Skellefteälven vid Mellanström

Vid Mellanström passerar nuvarande väg 609 över 
Skellefteälven på en modern stålbalkbro som er-
sätter den här beskrivna tvåspänniga bågbron. 
Den gamla vägsträckningen används idag som till-
fartsväg till en rastplats och vintertid som en del 
av en skoterled. På sedvanligt vis har broar med 
bågformiga bärverk en särskild attraktionskraft 
genom sina mjuka och behagfulla linjer, vilket inte 
minst gäller denna bro som med sina underliggan-
de bågar utgör ett vackert inslag i den vattendomi-
nerade miljön. 

Bron uppfördes år 1936 i en för tiden typiskt mate-
rialoptimerad  konstruktion där broingenjörerna 
utnyttjade den armerade betongen till fulländning.  
Bärverkets två bågspann överbryggar älven med 
eleganta språng vars spänst understryks av den 
svagt bågformiga brobanan. Sekundärpelarnas 
placering och antal ger ett luftigt bärverk med hög 
genomsiktbarhet, vilket inte minst syns då man 
idag kan betrakta bron från den närbelägna nya 
vägsträckningen över älven. 

Bågbroar med underliggande bärverk och flera 
spann har aldrig varit särskilt vanliga på det 
svenska vägnätet och idag återstår endast ett fåtal 

År 1935 hade betongbyggnadskonsten kommit så långt att konstruktionerna började bli tydligt optimerade 
både med avseende på dimensioner, armeringens placering och mängd samt hur de olika konstruktiva 
delarna samverkade. Resultatet blev ofta elegant och behagligt för ögat som vid denna bågbro över 
Skellefteälven. 

Brobanans tydliga puckelform framträder väl då 
man närmar sig bron på den avställda vägen. 
Originalräckena bidrar till 1930-talskänslan.
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BD 541 25-541-1
Vägnummer: Avställd vägsträcka (609)

Kommun: Arjeplog

Hinder: Skellefte älv

Brotyp: Bågbro med underliggande bågar av 

betong

Antal spann: 2

Tagen i drift år: 1936

Teoretisk spännvidd: 31 + 27,4 m

Konstruktör: Okänd

Entreprenör: Okänd

Värdering
Ålder: 6

Pionjär konstruktion: 0

Pionjär material: 0

Ursprunglighet: 6

Sällsynthet: 0

Brolandskap: 2

Skönhetsvärde/formoptimering: 3

Medvetet arkitektoniskt uttryck: 0

Exponerbarhet: 5

Trafikanternas möjlighet att se bron: 3

Tillgänglighet: 4

Upplevelsevärde: 8

Total värderingspoäng: 37

Bevarandekategori: B - Utförliga åtgärder

Bärverkets bågar är sammangjutna med brobaneplattan och det typiskt funktionalistiska formspråket är 
tydligt – notera skarven i konstruktionen vid bågarnas hjässor. 

En vacker bro i ett naturskönt landskap.
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25-6-1 GC-bro över Pite älv vid Ljusselet (parallellt E45)

Idag kan det verka märkligt att måla en betong-
bågbro – som dessutom ligger på en indragen väg-
sträcka – i grön kulör, men det finns en naturlig 
förklaring. Bågbron över Pite älv uppfördes i slut-
skedet av andra världskriget och den gröna kulö-
ren är helt enkelt ett sätt att försöka få bron att 
smälta in så mycket som möjligt i omgivningens 
grönska. Kamouflagemålade broar är ingen van-
lig företeelse i Sverige även om det förekommer 
på enstaka håll i landet. Vanligtvis vid känsliga 
vägsträckningar som antogs vara av hög militär 
betydelse.

Bågarna är av tvåledstyp med brobanan löst in-
hängd i de vertikala hängstagen. Vid anfangerna 
finns hakupplag med små enkla rullager för broba-
nan. Bron är idag en del av en skoterled och ligger 
vid en rastplats längs E45 med mycket bra möjlig-
heter att stanna och betrakta bron och den mag-
nifika omgivningen. Ett plus i bevarandesamman-
hang är brons ursprungliga skick med välbevarade 
detaljer i form av L-profilräcke, U-balksnavföljare 
och den ursprungliga gröna färgsättningen.

Bågarna är ledade och brobaneplattorna är 
upplagda på hakupplag med enkla rullager. 
Konstruktionen medger mindre rörelser i 
grundläggningen samtidigt som brobaneplat-
torna kan röra sig i takt med trafiklaster och 
temperaturväxlingar i betongen.

Bron är i förhållandevis gott skick och har kvar både färgsättning och räckeskonstruktion från byggtiden. 
Nuvarande vägsträckning löper strax öster om bron och trafikanterna har goda möjligheter att se broplatsen 
vid passage över den nuvarande älvbron.
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BD 6  25-6-1
Vägnummer: fd E45

Kommun: Arvidsjaur

Hinder: Pite älv

Brotyp: Bågbro med stående bågar av betong

Antal spann: 2

Tagen i drift år: 1945

Teoretisk spännvidd: 52 + 52 m

Konstruktör: Okänd

Entreprenör: Okänd

Värdering
Ålder: 5

Pionjär konstruktion: 0

Pionjär material: 0

Ursprunglighet: 6

Sällsynthet: 0

Brolandskap: 2

Skönhetsvärde/formoptimering: 3

Medvetet arkitektoniskt uttryck: 2

Exponerbarhet: 5

Trafikanternas möjlighet att se bron: 1

Tillgänglighet: 4

Upplevelsevärde: 6

Total värderingspoäng: 30

Bevarandekategori: B - Utförliga åtgärder

Bron har ett vackert läge vid den forsande älven. Den gröna kulören är en kamouflageåtgärd som minner om 
den tidsanda som rådde då bron uppfördes. 

Nedan: Bron ligger idag på en indragen vägsträcka som är en del av en skoterled och en rastplats.
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25-69-2 Bro över Aavajoki vid Ylikoski i Haparanda

Betongvalvbroar är sällsynta på det svenska väg-
nätet och i takt med att betongen åldras döms 
många ut på grund av uppnådd teknisk livslängd. 
Så var även fallet med denna lilla valvbro för före 
detta Riksväg 13 vid Ylikoski väster om Hapar-
anda. I stället för att ersätta bron med en trumma, 
beslutades dock att konstruktionen skulle reno-
veras. En i sammanhanget avgörande faktor var 
att bron numera ligger på en indragen vägsträcka 
som utnyttjas till en rastplats. 

Betongen i bron var karbonatiserad och arme-
ringsjärnen i underkant av valvet var till stora de-
lar synlig. Renoveringsmetoden som valdes med-
förde att all gammal betong göts in i ett ca 10 cm 
tjockt nytt betongskikt, vilket helt enkelt kapslade 
in det ursprungliga bärverket. En ny något krafti-
gare kantbalk göts samtidigt och det ursprungliga 
räcket målades. Resultatet blev en  i grunden beva-
rad bro om än med något grövre former. 

Dagens trafikanter på den närbelägna E4 hål-
ler dessvärre för hög hastighet för att uppfatta 
den närbelägna valvbron men för de trafikanter 
som utnyttjar rastplatsen finns goda möjligheter 
att betrakta såväl den nuvarande  Europavägens 
plattrambro, den nyrenoverade valvbron och den 
gångbro av trä som är belägen strax uppströms 
rastplatsen.

Nyrenoverad betongvalvbro med det ursprungliga bärverket inkapslat i ny betong. Notera skillnaderna 
mellan den till vänster orörda stenkonen och den motsatta mer ”vilt” återskapade konen.

Den gamla betongen skymtar bakom pågjut-
ningen.
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BD 69 25-69-1
Vägnummer: fd E4

Kommun: Haparanda

Hinder: Aavajoki

Brotyp: Valvbro av betong

Antal spann: 1

Tagen i drift år: ca 1924

Teoretisk spännvidd: 10,2 m 

Konstruktör: Okänd

Entreprenör: Svenska AB Christiani & Nielsen

Värdering
Ålder: 7

Pionjär konstruktion: 0

Pionjär material: 0

Ursprunglighet: 3

Sällsynthet: 1

Brolandskap: 4

Skönhetsvärde/formoptimering: 3

Medvetet arkitektoniskt uttryck: 0

Exponerbarhet: 5

Trafikanternas möjlighet att se bron: 1

Tillgänglighet: 4 

Upplevelsevärde: 6

Total värderingspoäng: 30

Bevarandekategori: B - Utförliga åtgärder

Endast ett 20-tal meter skiljer den nuvarande E4 från den gamla 
passagen över den lilla ån. 

För den oinvigde besökaren kan bron verka nygjuten. En närmare granskning avslöjar dock att det handlar 
om en inkapsling av ett äldre bärverk. Den behagfulla valvformen syns utmärkt från nuvarande E4.
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25-694-1 Bro över Kalix älvs bigren Lillån vid Stråkan

med tanke på den höga åldern är skadebilden den 
förväntade. Betongkonstruktionerna har kalk-
utfällningar som följer sprickor och gjutskarvar  
både i valvet och längs sidomurarna, enstaka 
frilagd armering och rostigt senare tillkommet 
räcke. Dessvärre har det ursprungliga betonggar-
disträcket avlägsnats – en beklaglig åtgärd efter-
som denna tidstypiska konstruktion är mycket ka-
raktärsskapande. Betongen vilar på kraftfulla och 
välgjorda granitlandfästen.

Betongbron används idag endast som en del av en 
skoterled men är lätt att betrakta från den närbe-
lägna vägen och övriga broar i miljön bildar till-
sammans en intressant broteknisk exposé över 
1900-talets brobyggande. 

 

Första generationens betongvalvbroar är idag en 
raritet i Sverige. Endast ett fåtal återstår av ett ur-
sprungligen stort antal broar, såväl stora som små. 
Vid Stråkan i närheten av Kalix finns en av de åter-
stående valvbroarna som för en tynande tillvaro i 
skuggan av en senare vägbro och en järnvägsbro 
för den före detta sträckningen av banan mellan 
Boden och Haparanda som stod klar år 1915. Järn-
vägen var under första världskriget en av landets 
hetaste transportlinjer, den enda landvägen, med 
det ryska storfurstendömet Finland och samtidigt 
Tysklands enda spårförbindelse med Ryssland. 
Som en kuriositet kan nämnas att Lenin passerade 
denna plats år 1917 när han återvände till Ryssland 
för att ta makten.

Valvbron uppfördes år 1915 efter ritningar upp-
gjorda av den Brotekniska Byrån hos Kungl. Järn-
vägsstyrelsen under ledning av Otto Linton – den 
legendariske brobyggnadsprofessorn vid Kungliga 
Tekniska Högskolan i Stockholm. Linton var en pi-
onjär inom betongbyggnadstekniken och konstru-
erade åtskilliga av järnvägens första betongbroar, 
dock inte särskilt många vägbroar. 

Om tre år är det 100 år sedan bron stod klar och 

1910-talets betongbrobyggande i koncentrat. Valvbron är så när som på de avlägsnade betonggardisterna i 
räcket i ursprungligt skick. Kalkutfällningar och nedsmutsning vittnar om brons snart hundraåriga historia. 
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BD 694 25-694-1
Vägnummer: 782

Kommun: Kalix

Hinder: Lillån

Brotyp: Valvbro av betong

Antal spann: 1

Tagen i drift år: 1915

Teoretisk spännvidd: 27,9 m

Konstruktör: Kungl. Järnvägsstyrelsen, 

Brotekniska byrån

Entreprenör: Okänd

Värdering
Ålder: 8

Pionjär konstruktion: 1

Pionjär material: 1

Ursprunglighet: 3

Sällsynthet: 3

Brolandskap: 4

Skönhetsvärde/formoptimering: 3

Medvetet arkitektoniskt uttryck: 0

Exponerbarhet: 3

Trafikanternas möjlighet att se bron: 3

Tillgänglighet: 2

Upplevelsevärde: 8

Total värderingspoäng: 39

Bevarandekategori: B - Utförliga åtgärder

Ovan till vänster: Vid valvanfangerna finns radiella rörelsefogar som tätats med gjutasfalt. Det senare 
tillkomna stålräcket är i stort behov av målning.

Ovan till höger: Den gamla bron fungerar idag som gång- och skoterbro. Vegetationen kryper tätt inpå bron 
och försvårar för en betraktare att ta del av konstruktionen.

Nedan: Tre generationer och typer av broar i det intressanta brolandskapet. 
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25-8-1 Bro över Aisjaures utlopp (Dainaksundet) 

pylonerna ner till förankringsmotvikterna av be-
tong  i bankarna.

Broläget är ensligt men vackert. De storslagna 
omgivningarna bildar en naturskön inramning till 
den formsköna bron som är väl värd att bevara – 
inte enbart på grund av upplevelsen att passera 
utan som dessutom är ett utmärkt exempel på  en 
hängbro från krigsåren.

Redan på långt håll syns de höga pylonerna till 
bron över Dainaksundet för de annalkande trafi-
kanterna. Ju närmare man kommer desto tydli-
gare blir känslan av smal brobanebredd och nätta 
dimensioner i bärverk och brobaneplatta. Upple-
velsen av bron fullbordas då man kör över den tun-
na brobaneplattan av betong som under tyngden 
av fordonet rör sig likt en våg framför och bakom 
trafikanten. Kanske till viss del skrämmande men 
något som bör upplevas av en sann broentusiast. 

Konstruktionen ritades av broingenjören SO Asp-
lund, en av landets mest meriterade konstruktörer 
under några decennier vid mitten av förra århund-
radet. Han var bland annat delaktig i konstruk-
tionen av den stora Älvsborgsbron i Göteborg på 
1960-talet. 

Hängbron är en av få i sitt slag på det statliga väg-
nätet och har en smäcker form som är så mate-
rialoptimerad att den närmast kan te sig bräcklig. 
Spännvidden är ca 101 meter och brobaneplattan 
av betong bärs upp av hängstag som sitter fast i 
de två kablarna som löper över bron.  Kablarna 
är sammansatta av 480 trådar med tre millime-
ter i diameter som löper över de 20 meter höga 

Hängbroar som inte har sidospannen hängande från kablarna brukar benämnas ej fullt utbildad som i detta 
fall vid bron över Dainaksundet. Konstruktionen som uppfördes under andra världskriget är materialoptime-
rad och nätt dimensionerad i varje del. 

Motstående sida vänster: Den norra pylonen är 
förstärkt med en stålkonstruktion som ska 
minska belastningen på den nätta betongkon-
struktionen. Räckena är av standardtyp och 
målade i den grå kulör som regelmässigt 
användes på stålkonstruktioner under 
1940-60-talen. Stålet är dock i behov av målning.

Motstående sida höger: Brobaneplattan av 
betong hänger i kablarna via parkopplade 
hängstag. Hela konstruktionen är elastisk och rör 
sig på ett böljande sätt då man passerar över 
bron.
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BD 8  25-8-1
Vägnummer: 942

Kommun: Arjeplog

Hinder: Dainaksundet

Brotyp: Hängbro

Antal spann: 1

Tagen i drift år: 1940

Teoretisk spännvidd: 101,4 m

Konstruktör: Sven-Olof Asplund, Göteborg

Entreprenör: Okänd

Värdering
Ålder: 5

Pionjär konstruktion: 0

Pionjär material: 0

Ursprunglighet: 6

Sällsynthet: 1

Brolandskap: 0

Skönhetsvärde/formoptimering: 3

Medvetet arkitektoniskt uttryck: 0

Exponerbarhet: 3

Trafikanternas möjlighet att se bron: 5

Tillgänglighet: 2

Upplevelsevärde: 8

Total värderingspoäng: 33

Bevarandekategori: B - Utförliga åtgärder

Grusvägen genom skogsbygderna bryts plötsligt av en uppsjö skyltar, brons höga pyloner och en kort 
asfalterad vägsträcka över bron. Det finns utmärkta möjligheter att parkera på båda sidor av bron. 
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Trafikverket, 781 89 Borlänge, Besöksadress: Röda vägen 1
Telefon : 0771-921 921, Texttelefon: 0243-795 90 

www.trafikverket.se


