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Vägverket Region Sydöst har regionalt upprättat denna bevarandeplan för 
kulturhistoriskt intressanta broar.  Arbetet har pågått under 2006-07 och 
baserar sig på samma urvalskriterier och avgränsningar som låg till grund för 
den riksomfattande broinventering av Vägverkets och Banverkets broar som 
genomfördes åren 1996-98 av Industriminnesbyrån, Bengt Spade och  
Kulturbyggnadsbyrån, Sven Olof Ahlberg. Resultatet av det riksomfattade 
arbetet publicerades i boken Våra broar – en kulturskatt (Vägverkets förlag 
2000) och låg även till grund för Vägverkets Nationella bevarandeplan för 
kulturhistoriskt värdefulla broar som fastlades av Vägverkets Generaldirektör 
Ingemar Skogö år 2005. 

Denna plan för bevarandet av kulturhistoriskt värdefulla broar ur 
ett regionalt perspektiv (i fortsättningen benämnd ”Regional plan 
för bevarandevärda broar”) har utarbetats med Nationell plan för 
bevarandevärda broar som grund (Publikation 2005:151). 

Syftet med planen är att från ett regionalt perspektiv peka ut 
bevarandevärda broar utifrån i första hand ett kulturhistoriskt synsätt. 
Planen ska fungera som ett viktigt inslag i Vägverkets arbete med att utveckla 
samverkan mellan teknik, vägarkitektur och kulturmiljövård.

Målet är att planen ska bidra till att arkitektoniska och kulturhistoriska 
värden i vägmiljön bevaras, samtidigt som de förväntade funktionella 
egenskaperna hos anläggningarna kan upprätthållas på ett effektivt sätt. 

Inventeringen i Region Sydöst har genomförts av Kulturbyggnadsbyrån, 
Sven Olof Ahlberg, Lidköping. Kontaktperson på Vägverket har varit Adriano 
Maglica, Jönköping.

Avgränsningar, urvalskriterier, faktaunderlag och värderingskriterier 
presenteras under respektive avdelning nedan. Värderingskriterierna är 
framtagna av Industriminnesbyrån i samarbete med Kulturbyggnadsbyrån.

Avgränsningar
Urvalet av broar som ingår i inventeringen har styrts av ett antal 
avgränsningar som applicerats på samtliga broar i Regionen (2 564 stycken 
per 07 11 16).  Av dessa broar bildar 1 537 stycken grunden till det fortsatta 
urvalet enligt kriterierna nedan. Med bro avses en konstbyggnad med minst 
två meters spännvidd. Avgränsningarna är följande:  

Ålder – Broarna som ingår i arbetet ska vara byggda och tagna i drift före 
1965 12 31.

Status – Broarna ska vara i drift. Vissa broar som ingår i Vägverkets 
brobestånd finns på avställda vägsträckor men räknas ändå till broar i drift, 
eftersom de underhålls och ägs av Vägverket.

Ägande – Broarna ska ägas av staten och förvaltas av Vägverket Region 
Sydöst.  Inga broar på det kommunala eller enskilda vägnätet ingår därför i 
urvalet.

Regional bevarandeplan för kulturhistoriskt värdefulla broar
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Funktion – Inventeringen omfattar ej gång- och cykelbroar.

Brotyper – Inventeringen omfattar ej rörbroar, så kallade trummor.

Nationella bevarandeplanen – Broar som ingår i Vägverkets Nationella 
bevarandeplan har ej inventerats men redovisas i denna rapport som 
referensobjekt. Broarna i den Nationella bevarandeplanen har besökts och 
beskrivs  på likartat sätt som de inventerade broarna. Observera att dessa 
broar ej har värderats.

Urvalsmetoder
Av de aktuella broarna har ett urval gjorts baserat på brotyp, ålder och 
ursprunglighet. Urvalet syftade till att få fram ett antal representativa broar 
som senare besöktes i fält. 

Brotyp – Vid urvalet av broar har stor vikt lagts vid att försöka få ett så 
representativt urval som möjligt avseende olika brotyper. I området finns 
representanter för i stort sett alla huvudgrupper av broar även om vissa 
typer som till exempel rörliga broar, bågbroar och broar av trä är kraftigt 
underrepresenterade. De olika brotyperna redovisas sist i rapporten. Vid 
ett stort antal broar inom samma brotyp – till exempel plattrambroar 
– har även broformen påverkat det slutliga urvalet. Till exempel har en 
plattrambro med karaktärsfulla vouter bedöms vara mer intressant än den 
bro som helt saknar dessa former.

Ålder – I de fall broarna representerar en brotyp som ej längre uppförs 
skildrar urvalet i möjligaste mån pionjärbroarna, broar från glansdagarna 
och de sist uppförda broarna. De första och sista exemplaren av en 
brotyp uppvisar ofta intressanta tekniska och estetiska lösningar medan 
“normalbron” av en viss typ närmast kan betraktas som standardiserad.  I de 
fall brotypen fortfarande används koncenteras urvalet till de äldsta broarna 
inom respektive typ.  Orsaken till detta är att vid underhåll och förnyelse 
av brobeståndet, är det de äldsta broarna som löper störst risk att kraftigt 
förändras eller rivas ut.

Ursprunglighet – Broar som redan vid genomgången i brodatabasen visat sig 
vara kraftigt ombyggda eller så förändrade att det kultur- och brohistoriska 
värdet minskats eller till och med helt försvunnit, har ej tagits med i 
inventeringen. Mindre ombyggnader – så som utbyte av kantbalkar och 
varsamma renoveringar – har dock accepterats.

Slutligt urval har diskuterats i ett seminarium där Vägverkets broförvaltare i 
respektive län och Kulturbyggnadsbyrån har gått igenom värderingsresultatet 
och gemensamt kommit fram till det urval som presenteras i rapporten. 
Enstaka broar som föreslogs till bevarande har i denna process fallit bort på 
grund av mycket långt gående planer på rivning eller kraftiga ombyggnader 
som redan genomförts. I stora drag har dock Kulturbyggnadsbyråns 
värdering styrt det presenterade urvalet.

Faktaunderlag
Vägverkets brodatabas BaTman har varit primärkälla till uppgifter 
om brobeståndet. Här har fakta så som ritningar, tekniska uppgifter, 
beskrivningar av ombyggnader etc. kontrollerats för samtliga utvalda broar 
och de tekniska uppgifter som återfinns i denna rapport är hämtade från 
databasen. Utöver denna källa har även fakta hämtats från minnesskrifter 
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utgivna av entreprenörföretag, Vägverkets egna publikationer och diverse 
lokala inventeringar. Uppgifter om de broar som ingår i  Vägverkets 
Nationella bevarandeplan är hämtade från den officiella rapporten publicerad 
av Vägverket 2005. Det går inte heller att bortse från inventerarens 
riksomfattande kunskaper om det svenska brobeståndet som grundlades 
vid den nationella inventering som genomfördes för över tio år sedan. Efter 
ytterligare broinventeringar i flera av Vägverkets Regioner har denna kunskap 
fördjupats, vilket av naturliga själ påverkar bedömningarna av vilka broar som 
har en regional karaktär och som därför kan anses vara mer bevarandevärda 
än andra. Även Vägverkets broförvaltare har varit frikostigt behjälpliga med 
uppgifter.

Kriterier vid bedömning av broars bevarandevärde
För att bedöma broarnas bevarandevärden har en detaljerad lista med 
tolv kriterier använts. Kriterierna kan delas in i två huvudgrupper med 
traditionellt mätbara värden och mjukvärden.

I uppdraget ingår även att föreslå en inbördes rangordning av broarna inför 
ett beslut om bevarande. Kriterierna har därför poängsatts i skalor som 
växlar mellan 0-3 och 0-10. Angelägenhetsgraden av att bevara en bro kan 
enkelt avläsas i kriteriernas sammanlagda poängsumma. Ju högre summan 
är, desto större kan brons bevarandevärde anses vara.  Vid en inbördes 
jämförelse mellan alla inventerade broar kan det tyckas märkligt att vissa 
broar som inte har fått högst poäng ändå anses bevarandevärda. Orsaken 
till detta finns i det faktum att de inventerade broarna består av åtskilliga 
brotyper, vilka inte alltid kan jämföras inbördes. Om så hade skett, skulle 
vissa brotyper – til exempel de yngsta – diskvalifiseras helt från varje form av 
bevarande.

1. Ålder
Med avseende på såväl den tekniska som den estetiska nivån samt den 
relativt sett mindre mängden äldre broar, är en bros ålder en viktig faktor vid 
bevarandebedömningar. Helt bortsett från typ- och generationsindelningen 
har därför en generell poängskala utarbetats. Det skall dock observeras att 
med bro menas här i första hand själva överbyggnaden. Brons tillkomstår är 
således det år då den nuvarande överbyggnaden kom på plats.

År               Poäng     
       -1899   10
1900-1909     9
1910-1919     8
1920-1929     7
1930-1939     6
1940-1949     5
1950-1959     4
1960-1969     3
1970-1979     2
1980-1989     1
1990-            0

2. Pionjär - konstruktion
I samband med projekteringen av vissa broar har konstruktörerna testat nya 
konstruktioner för över- och underbyggnader. Ibland har detta lett till att 
betydelsefulla steg tagits i utvecklingen mot förbättrade konstruktioner. Vid 
poängsättningen har sådana utvecklingssteg premierats, dock endast de som 
berör brons överbyggnad.
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Poäng
3         “Förstlingsbron” där en väsentlig del är en ny konstruktion.
1         De första broarna där en ny konstruktion tillämpats i stor 
omfattning. 
0         Standardkonstruktion.

3. Pionjär - byggmaterial 
I brobyggnadskonsten har nya material introducerats vid olika tillfällen. 
Dessa har ofta inlett nya epoker i brobyggnadstekniken. Vid bedömningen 
premieras en bro som haft betydelse för introduktion av nytt 
byggnadsmaterial.
Poäng
3         “Förstlingsbron” där en väsentlig del är utförd med ett nytt material.
1         De första broarna där nytt material utnyttjas till väsentlig del.
0         Standardmaterial.

4. Ursprunglighet
Om en bro har genomgått få eller inga förändringar sedan den byggdes, 
underlättar detta för den framtida betraktaren att se och förstå den 
tekniska och estetiska nivå som rådde vid byggnadstillfället. Vid bedömning 
har de broar premierats som ger intryck av att vara ursprungliga i form och 
materialbehandling.

Poäng
6         Oförändrad bro: Bron ger intryck av att vara oförändrad. Här   
 accepteras mindre förändringar som kan relateras till normalt 
 underhåll, ommålning i näraliggande kulör, banelektrifiering och 
 liknande. 
3         Något förändrad bro: En mindre del av bron ger intryck av att 
 vara förändrad. Förändringen är dock inte större än att bron 
 i princip kan återställas till ursprungligt skick. Hit räknas vanligtvis 
 förstärkningar, ny farbana, nya räcken och navföljare, pågjutning av 
 stöd, ommålning i starkt avvikande kulör. Även en smakfullt eller 
 diskret utförd breddning för t.ex. dubbelspår räknas hit. Om 
 förändringen inte är tydligt framträdande eller diskret kan bron i 
 vissa fall anses som oförändrad.
0         Mycket förändrad bro: Hit räknas en omfattande förändring som 
 gör att bron inte utan större svårighet kan återställas till ursprunget.  
 Grovgrängad och flammig betongsprutning, tydlig breddning av 
 farbanan m.m. räknas hit.

5. Sällsynthet
Om endast ett fåtal broar återstår av en konstruktion eller utformning som 
tidigare varit vanlig premieras detta. Premieringen är normalt inte relevant 
inom den aktuella typen, den är däremot av intresse i ett mer generellt  
bevarandesammanhang då man önskar ställa alla broarna mot varandra, 
oavsett typ. 

Poäng
6         Mycket sällsynt: Endast ett fåtal broar återstår av en förr vanlig typ.
3         Sällsynt: Ett tiotal broar återstår av en typ som tidigare varit vanlig.
0          Vanlig: Broar av typen är vanligt förekommande.
6. Brolandskap
Med brolandskap avses en plats där två eller flera broar antingen ligger i 
tät följd efter varandra på samma kommunikationsled eller nära varandra 
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på skilda kommunikationsleder. Om en bro är belägen i ett brolandskap 
premieras detta eftersom brons identitet då förstärks, dels som 
konstbyggnad i allmänhet, dels i relation till övriga broar. 

Poäng
4          Fler än två broar i brolandskapet.
2          Två broar i brolandskapet.                                  
0          Ensam bro.

7. Medvetet arkitektoniskt uttryck
Kriteriet avser brons arkitektoniska förfining och bearbetningsgrad. Denna 
kan ha åstadkommits såväl av en arkitekt som en ingenjör. Somliga åtgärder 
kan bättre urskiljas och avnjutas på avstånd medan andra kräver ett mer 
närsynt betraktelsesätt. Här premieras sådana detaljer som strukturverkan, 
ornamentik och ev. konstnärlig utsmyckning.

Poäng
6          Konstnärlig utsmyckning
4          Bearbetade ytor och ornamentik.
2          Enbart bearbetade ytor eller ornamentik.
0          Medvetet arkitektoniskt uttryck saknas. 

8. Skönhetsvärde 
Skönhetsvärdet, ”formoptimeringen”, är det andra av de två specifikt 
estetiska kriterierna, vilket mer tar fasta på brons helhetsformgivning 
än detaljerna. Den utmejslade, spänstiga formen skiljer sig här från den 
stereotypa och uttryckslösa.
  
Poäng
3          En bro med skön och harmonisk form.
0          En bro som saknar ovan nämnda egenskap.

9. Trafikantens möjlighet att se bron 
Här premieras den kanske viktigaste egenskapen hos en bro, nämligen 
hur den enskilde som vägfarande eller passagerare på ett tåg möter och 
uppfattar bron som konstbyggnad i väg- respektive linjesträckningen.
Poäng
7          Utmärkt: Hela bron med över- och underbyggnad samt det hinder  
 bron löper över kan ses från skarp kurva el. liknande strax före   
 passagen över bron.
5          Bra: Hela bron kan ses men på håll.
3          Mindre bra: Delar av brons överbyggnad kan ses strax för eller vid  
 vid passage över bron.
1          Dålig: Endast brons räcken kan ses.
0          Ingen: Inget av bron kan ses, vare sig före eller under passage.

10. Exponerbarhet
Här redovisas ett viktigt kriterium som handlar om vilka möjligheter vi som 
“brobetraktare” har att närma oss och exponeras för bron.

Poäng
5          Utmärkt: Hela bron kan utan svårighet och under normala   
 förhållanden betraktas på minst en brolängds avstånd från sidan eller  
 från en vinkel större än 45 grader (LMN-regeln, brohistoriker Lars  
 Martin Nilsson, som menar att om man ska kunna se en bro i sin  
 helhet måste man vara på minst en brolängds avstånd).
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3          Bra: Hela bron kan under normala förhållanden betraktas, men   
 endast i en vinkel som är mindre än ca 45 grader.
1          Mindre bra: Endast delar av bron kan betraktas.
0          Dålig: Bron kan under normala förhållanden endast betraktas från  
 farbanan eller dennas förlängning.

11. Tillgänglighet
Ett annan viktigt kriterium för en bros värde är hur lättillgänglig den är för 
betraktaren. En bro som dagligen betraktas eller “konsumeras” av många 
människor i en tätort premieras t.ex. framför en bro i ett ensligt läge.

Poäng
6          Utmärkt: Bron är belägen inne i större tätort (centralort eller   
 liknande) eller vid större väg med rastplats.
4          Bra: Bron är belägen i eller invid tätort eller vid väg, ej ensligt.
2          Mindre bra: Bron är ensligt belägen vid väg eller invid tätort men  
 utan vägförbindelse (endast aktuellt för järnvägsbroar).
1          Dålig: Bron är ensligt belägen vid väg med lite trafik.
0          Mycket dålig: Vägförbindelse saknas (endast aktuellt för    
 järnvägsbroar).

12. Upplevelsevärde
Upplevelsevärdet är det mest subjektiva av alla kriterierna men för den skull 
inte mindre viktigt. Broar är något av landskapets megastrukturer som vi 
inte kan undvika att beröras av. Men fascinationen är sig sällan lik från bro 
till bro. Där den ena elegant svingar sig över ett vattendrag vilar den andra 
som ett tungt, mäktigt monument. Hos ytterligare en bro kan det vara de 
spektakulärt utformade spannen som attraherar betraktaren, hos en annan 
den djärva färgsättningen.

En broupplevelse är inte mätbar i traditionell mening. Värderingen kräver 
i stället, förutom ett tränat öga, ett omdöme i form av en karaktärisering. 
Utan tvekan är det i samband med detta värderingskriterium som grunden 
läggs till det fortsatta brosamtalet.
En bros upplevelsevärde premieras efter en lika tungt vägande skala som 
åldersskalan. Erfarenhetsmässigt fungerar upplevelsevärdet också som ett 
utjämningskriterium.
     
Poängen väljes fritt på skalan 0-2-4-6-8-10 och grundas på omdöme och 
upplevelse av bro och broplats.

Bevarandekategorier
Efter värderingen har de inventerade broarna delats in i fyra olika 
bevarandekategorier Kategorierna baseras i väsentlig grad på den 
värderingspoäng broarna har erhållit. I vissa fall har dock broar som 
upptagits som bevarandevärda redan hunnit rivas ut eller kraftigt förändras, 
vilket gjort att de helt har utelämnats från bedömningen.

N – Bron ingår i Vägverkets Nationella bevarandeplan. Kategorin avser broar 
som redan uppmärksammats i Vägverkets Nationella beverandeplan och 
därmed är av nationellt intresse. Broarna ska jämställas med kategorin A.

A – Brominnesklass. Högsta bevarandekategorin benämns A – Brominnesklass 
och syftar på broar med så högt bevarandevärde att de ska jämställas med 
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de broar som ingår i Vägverkets Nationella bevarandeplan. Broarna har 
så stort värde att de  har rätt till någon form av lagligt skydd, till exempel 
byggnadsminnesstatus. Broarna i denna kategori omfattas av fullständigt 
dokumentationskrav där text, bild, ritningar och eventuella analysresultat 
och rapporter ska redovisas i respektive bros arkiv. Samråd ska tas med 
bro- och materialhistoriskt kunnig personal vid planering av underhålls- 
och ombyggnadsåtgärder. Dokumentationer och sammanställningar ska 
genomföras av antikvarisk expertis tillsammans med Vägverkets personal.

B – Utförliga åtgärder. Broarna i denna kategori har ett så stort värde att de 
bör hanteras med största varsamhet vid underhåll och eventuella större 
åtgärder. Kategorin omfattar ett färre antal broar med så stora teknik- och 
brohistoriska värden att de utgör en viktig del av underlaget för förståelsen 
av det svenska brobeståndets historiska utveckling. Även dessa broar ska 
dokumenteras inför och under eventuella åtgärder. Samråd ska tas med 
bro- och materialhistoriskt kunnig personal vid planering av underhålls- 
och ombyggnadsåtgärder. Dokumentationer och sammanställningar ska 
genomföras av antikvarisk expertis tillsammans med Vägverkets personal.

C – Normala åtgärder. Broar i kategori C är så intressanta att normala 
dokumentationer ska genomföras inför, under och efter varje åtgärd som 
görs på broarna. Dokumentationen består av noggrann fotografering, 
beskrivning av åtgärderna i text och redovisning av eventuella ritningar samt 
övrigt underlag. Dokumentaionerna kan genomföras av Vägverkets egen 
personal efter särskild utbildning. Kontakter med antikvariska myndigheter 
behöver normalt ej tas. Undantag kan till exempel förekomma när broarna 
ligger i ett riksintresseområde för kulturmiljövården.

D – Inga åtgärder. Lägsta kategorin broar. Vid urvalsprocessen har dessa 
broar befunnits vara så intressanta att de av olika anledningar – estetik, 
teknik, konstruktion, typ etc. – har besökts i fält. Vid närmare granskning 
har dock broarna i denna kategori tagits bort från inventeringen. Vanligaste 
orsaken till detta är att mycket kraftiga ombyggnader har genomförts eller 
att bron till och med har hunnit rivas under tiden mellan förstudie och 
fältarbete. Broarna lämnas utan åtgärd och kan därmed underhållas och 
hanteras utan restriktioner i enlighet med Vägverkets övriga brobestånd.

I rapporten redovisas broar som ingår i kategori N, A och B med 
beskrivningar och bilder samt för kategori A och B även med 
värderingspoäng. Broar i kategori C redovisas endast med basfakta i den 
inledande förteckningen vid respektive län.

Underhållsplaner
Samtliga broar som uppmärksammats i den nationella eller regionala 
inventeringen är i stort behov av individuella underhållsplaner. I dessa 
beskrivs framtida underhållsbehov relaterade till de värden som broarna 
besitter. I utformningen av dessa planer är det centralt med teknik-, material- 
och brohistorisk kunskap. Underhållsplanerna ska även hantera eventuella 
avsteg som krävs från gällande bronorm beträffande säkerhet, materialval 
och hållfasthet.
Skyltning
Broar som omfattas av kategori N, A och B ska skyltas på ett sätt som 
medvetandegör trafikanterna och en brohistoriskt intresserad allmänhet om 
höjdpunkterna i det svenska brobeståndet. Skyltningen görs vid varje bro 
och vid de större rastplatser som finns i respektive Region. Informationen 
ska vara av både teknisk och kulturhistorisk karaktär och utföras på ett 
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sådant sätt att den är lättillgänglig. Skyltar som ska läsas vid passage av 
broplatsen ska vara utformade så att årtalet för bron blir väl synligt och kan 
med fördel bestå av vägmärket för sevärdhet eventuellt kompletterad med  
en särskild “brominnesskylt”.

Information om samtliga utpekade broar i Vägverkets bestånd ska finnas 
tillgängligt på Vägverkets websida, antingen som en separat databas eller som 
länk till den publika information som finns i BaTman. På detta vis skapas 
förutsättningar för den brohistoriskt intresserade allmänheten att ta del av 
materialet.

Beskrivning av de inventerade broarna
På de följande sidorna presenteras de broar som ingår i 
bevarandekategorierna A, B, och C. Dessutom presenteras de broar i Region 
Sydöst som ingår i Vägverkets Nationella bevarandeplan. Observera att 
dessa ej ingår i inventeringen utan endast redovisas som referensobjekt. 

Broarna presenteras länsvis med bild och text som tillsammans beskriver de 
värden som varje objekt besitter. En faktadel innehåller några basfakta om 
varje bro, i den mån dessa uppgifter har funnits tillgängliga.

I anslutning till varje bro finns en karta som visar det geografiska läget. 
Brons position i koordinatsystemet SWEREF 99 finns angiven vid respektive 
karta.

Värderingen av broarna redovisas i tabellform där varje poängsatt kriterium 
finns återgivet tillsammans med uppgifter om kriteriets poängskala. 

Slutligen redovisas broarnas bevarandeklass i form av A – Brominnesklass 
eller B – Utförliga åtgärder. 
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Karta över Region Sydöst med 
bevarandsvärda broar
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Förteckning över broarna i Östergötlands 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.

E 5 – Östergötlands län

Kbnr I drift år Objektnamn    Brotyp Kommun  Ort  Förslag till åtgärder
E47 1787 Bro över Motala ström vid Borensberg  15 Motala  Borensberg N - Nationella planen
E138 1912 Bro över Motala ström NV Norsholm  83 Norrköping Norsholm  N - Nationella planen
E38 1917 Bro över Svartån O Ledbergs kyrka i Linköping 34 Linköping  Ledberg  N - Nationella planen

E346 1921 Bro över Finspångsån. Stråkvadsbro vid Sonstorp 13 Finspång  Sonstorp  A - Brominnesklass

E121 1951 Bro över Slätbaken, södra bron vid Stegeborgs ruin 34SP Söderköping Stegeborg  B - Utförliga åtgärder
E654 1931 Bro över Markbäcken vid Orrnäs   34 Ödeshög  Orrnäs  B - Utförliga åtgärder

E339 1954 Bro över Göta kanal N Västerby   102 Norrköping Västerby  C - Normala åtgärder
E340 1958 Bro över Göta kanal vid Vänneberga i Söderköping 102 Söderköping Vänneberga C - Normala åtgärder
E54 1938 Bro över Göta kanal vid Borensberg  105 Motala  Borensberg C - Normala åtgärder
E356 1875 Bro över Hällaån vid Hälla i Söderköping  12 Söderköping Hälla  C - Normala åtgärder
E337 1870 Bro över Sviestadån vid Bjursby   15 Linköping  Bjursby  C - Normala åtgärder
E136 1872 Bro över järnväg vid Linghem   31 Linköping  Linghem  C - Normala åtgärder
E711 1920 Bro över Storån , SO Kvistrum   31 Åtvidaberg  Kvistrum  C - Normala åtgärder
E152 1933 Bro över järnväg V Garnvik   31 Linköping  Garnvik  C - Normala åtgärder
E165 1927 Bro över järnväg vid Linnäs   34 Kinda  Rimforsa  C - Normala åtgärder
E129 1961 Bro över Motala ström 1.5 km NV Skärblacka station 34SP Norrköping Skärblacka  C - Normala åtgärder
E545 1965 Bro över Storån, järnväg och allmän väg vid Kölefors 34SP Kinda  Kölefors  C - Normala åtgärder
E701 1933 Bro över bäck vid Svenserum   71 Åtvidaberg  Svenserum  C - Normala åtgärder
E44 1935 Bro över Hättorpsån vid Godegårds bruk  71 Motala  Godegård  C - Normala åtgärder
E246 1952 Bro över Lillån vid Ryckelsby   71 Boxholm  Ryckelsby  C - Normala åtgärder
E556 1959 Bro över s. j. vid Simonstorp   71 Norrköping Simonstorp C - Normala åtgärder
E155 1948 Bro över Kisaån i Kisa    72 Kinda  Kisa  C - Normala åtgärder
E145 1962 Bro över Kinda kanal vid Brokind   72 Linköping  Brokind  C - Normala åtgärder
E52 1937 Bro över Hättorpsån S Klinttorpet  73 Motala  Klinttorpet C - Normala åtgärder
E251 1950 Bro över Mjölnaån vid Älvestad i Vadstena  73 Vadstena  Älvestad  C - Normala åtgärder
E27 1960 Bro över Stångån, Kinda kanal vid Sundsbro SV Sörby 73 Linköping  Sörby  C - Normala åtgärder
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Borensberg korsas av Motala ström och de olika delarna av samhället binds samman av den 220 år gamla bron. Trots 
ombyggnaden 1936 då bron försågs med en brobaneplatta av betong, finns mycket av den ursprungliga formen kvar.
Foto: Kulturbyggnadsbyrån, Sven Olof Ahlberg

E 47  Bro över Motala ström vid Borensberg

Bron över Motala ström vid Borensberg kallades 
ursprungligen för Husbyfjöls bro och var en mycket 
viktig länk i den gamla riksvägen mellan Skänninge 
och Örebro. Namnet Husbyfjöl ändrades 1904 till 
Borensberg i samband med kraftstationsbygget vid Näs 
ca två km öster om samhället.

Dagens bro har ett utseende som i stort sett är intakt 
från slutet av 1700-talet. Den största förändring som 
skett är när bron bakgjöts med betong år 1936, vilket i 
princip medförde att en ny armerad betongbro byggdes 
inuti den gamla konstruktionen. I samband med detta 
ingrepp försågs även bron med en brobaneplatta av 
betong och nya räcken. 

Åtgärden att förstärka en stenvalvbro med betong har 
varit mycket vanlig och används fortfarande. Ur ett 
kulturhistoriskt perspektiv kan invändningar resas mot 
dessa ingrepp eftersom de oftast medför en förändring 
av räckeskonstruktioner, tillförande av konsolerade 
brobaneplattor av armerad betong etc., vilket kraftigt 
förändrar utseendet på konstruktionerna. Å andra 
sidan har åtskilliga broar bevarats just genom denna 
typ av åtgärder, vilket ofta glöms bort i den allmänna 
debatten. Vid dagens renoveringar av denna typ har man 

dock normalt en stor medvetenhet om de kultur- och 
teknikhistoriska värdena.

Broformen är tämligen slank trots den för en 
stanvalvbro ansenliga längden på ca 100 meter. 
Pelarnosarna vid mellanstöden är dock så kraftiga att de 
dominerar totalt över de flacka, stickbågiga valven. En 
inneboende asymmetri mellan valvens skiftande storlek 
och inbördes placering ger ett något oroligt intryck, 
men visar samtidigt på brons ansenliga ålder. En svagt 
puckelformad brobana understödjer formmässigt brons 
språng över hindret. En välexponerad bro om än något 
svårobserverad för trafikanterna.

I Borensberg finns ett veritabelt brolandskap med flera 
andra broar över Motala ström och Göta kanal, bland 
annat en närbelägen klaffbro som uppfördes 1938 över 
kanalen.
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Brofakta  E47 5-47-1
Vägnummer: 1078 
Hinder: Motala ström 
Antal spann och typ: Stenvalvbro i sex spann, bakgjuten med 
betong.
Tagen idrift år: 1787, bakgjuten med betong 1936.
Total brolängd: ca 100 m
Konstruktör: Kyrkobyggmästare Casper Seurling
Entreprenör: Okänd

Värdering
Bevarandekategori: N – Ingår i Vägverkets  

Nationella bevarandeplan.
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Bågbron över Motala ström vid Norsholm med sin 50 
meters spännvid var vid uppförandet 1911-12 Sveriges 
största bro av armerad betong eller “stenmaterial” 
som entreprenören Skånska Cementgjuteriet väljer att 
benämna betongen i sin minnesskrift från 1937. Bron 
konstruerades redan ett par år innan och var därmed 
en av landets första bågbroar av armerad betong. Idag 
är bron tillsammans med Vibron över Ljungan sydväst 
om Sundsvall landets främsta exempel på första 
generationens bågbroar med underliggande bågar.

Bärverket består av en underliggande båge som via 
sekundärpelare bär upp en brobanekonstruktion av 
betong. Vid valvbågens upplag finns fyra kvadratiska 
anfangspelare som bildar stöd för de korta 
sidospannens balkramkonstruktioner. De senare är 
utmärkta exempel på mycket tidiga ramkonstruktioner 
av armerad betong. Valet av konstruktion är sannolikt 
grundat på både behovet av fri höjd för båttrafiken 
och nyttan av att slippa grundlägga ett eller flera stöd i 
vattnet.

Bron har ett vackert läge med brant sluttande slänter 
ned mot vattnet och omges av en blandvegetation 
som på ett behagfullt sätt ramar in broläget. För att 

öka exponeringen borde dock en del av träden gallras 
bort så att det imposanta bärverket kan betrakatas i 
sin helhet. Bågens spänstiga form är väl balanserad och 
den ganska höga fria höjden över hindret i relation 
till spännvidden ger ett harmoniskt intryck. Vid en 
renovering som genomfördes i slutet av 1990-talet 
försågs bron med nya svartmålade räcken i en stil som 
påminner om den ursprungliga räckeskonstruktionen. 
Glädjande nog behölls de ursprungliga och 
karaktärsfulla betongposterna som bildar en slags entré 
till bron vid övergångskonstruktionerna på landfästena.

Strax öster om bron finns en iögonenfallande och 
tidstypisk järnvägsviadukt av betong över Södra 
stambanan.  Viadukten uppfördes sannolikt under 
1910-talet, möjligen i samband med bygget av 
Norsholmsbron och underhåls idag av Banverket. 
Dessvärre är viadukten i uselt skick men trots detta 
utgör de båda betongbroarna ett brohistoriskt avtryck 
som är väl värt att vårda.

Bågbron över Motala ström ligger på en naturskön plats och är idag sannolikt landets äldsta bro av denna typ. 
Foto: Kulturbyggnadsbyrån, Sven Olof Ahlberg

E 138 Bro över Motala ström NV Norsholm
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Brofakta E138 5-138-1
Vägnummer: 1136 
Hinder: Motala ström
Antal och typ: Bågbro av betong med underliggande båge i ett 
spann. Sidospann av balkramstyp.
Tagen idrift år: 1912
Total brolängd: ca 85,3 m
Konstruktör: Överstelöjtnant John Ekelund, distriktschef i östra 
väg- och vattenbyggnadsdistriktet, Norrköping.
Entreprenör: Aktiebolaget Skånska Cementgjuteriet

Värdering
Bevarandekategori: N – Ingår i Vägverkets  

Nationella bevarandeplan.

Trafikanterna möter bron via korta nedförsbackar och svaga kurvor från båda håll men man kan endast med svårighet 
få en skymt av det imponerande bärverket. Foto: Kulturbyggnadsbyrån, Sven Olof Ahlberg
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E 346 Bro över Finspångsån, Stråkevadsbro, vid Sonstorp

För den oinvigde betraktaren verkar Stråkevadsbro 
över Finspångsån vid Sonstorp vara en stenvalvbro, men 
så är inte fallet. Naturstenen används som beklädnad 
av det egentliga bärverket – en valvbro av armerad 
betong – som ligger gömt bakom sidomurarna. I valvets 
undersida syns dock den nakna betongen och skarven 
mot sidomurarnas natursten. Konstruktionen med 
stenklädd betong var vanlig i betongbrobyggandets 
barndom eftersom man inte litade fullt ut på 
motståndskraften mot nötning från is, vatten och 
eventuellt timmer etc. De estetiska aspekterna på nakna 
och råa betongytor var även betydelsefulla när broarna 
utformades. Fritt exponerad, obehandlad betong blev 
egentligen vanlig först i och med funktionalismens intåg 
under 1930-talet.

Stråkevadsbro uppfördes i samband med ett större 
sjösänkningsföretag år 1921 och ersatte då en äldre 
stenvalvbro som fanns på platsen. Delar av den gamla 
bron har återanvänts i den nya konstruktionen, bland 
annat de fyra stora postamenten. 

Broformen domineras av det spänstiga valvet och de 
fyra stengardister som närmast bildar portaler vid brons 
landfästen. Även stenbarriärerna i räckeskonstruktionen 

är viktiga för helhetsintrycket av bron där de effektfullt 
ramar in farbanan på ett tilltalande sätt. Avsaknaden av 
navföljare är anmärkningsvärt och ger en antydan om 
hur många av landets broar såg ut före bilismens intåg, 
dessutom ger det en stadsbromässig karaktär åt bron.

Trafikanterna över bron ser endast delar av bärverket 
men de imponerande gardisterna och det eleganta 
räcket utgör verkliga blickfång samtidigt som den 
insmalnade brobanan bildar närmast en midja på 
vägen. Vackra omgivningar med hagmarker och spridd 
bebyggelse bildar en skön inramning till broplatsen. 

Stråkevadsbro är ett utmärkt exempel på en behagfull bro med en intressant konstruktion – stenklädd betong –  
placerad i ett naturskönt område. Foto: Kulturbyggnadsbyrån, Sven Olof Ahlberg
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Brofakta E346 5-346-1 
Vägnummer: 1165 
Hinder: Finspångsån
Antal spann och typ: Valvbro av stenklädd betong i ett spann.
Tagen idrift år: 1921
Total brolängd: 30,6 m
Konstruktör: Okänd
Entreprenör: Okänd

Värdering
Ålder: 7
Pionjär - konstruktion: 1
Pionjär - material: 1
Ursprunglighet: 6
Sällsynthet: 3
Brolandskap: 0
Skönhetsvärde / Formoptimering: 3
Medvetet arkitektoniskt uttryck: 4
Exponerbarhet: 5 
Trafikanternas möjlighet att se bron: 3
Tillgänglighet: 4
Upplevelsevärde: 8

Total värderingspoäng: 45
Bevarandekategori: A - Brominnesklass

Trafikanterna längs väg 1165 möts av en imponerande syn när de kommer till Stråkevadsbro. Stengardisterna,  
räckeskonstruktionen och den svagt puckelformiga brobanan vittnar om brons speciella karaktär. Foto: Kulturbyggnads-
byrån, Sven Olof Ahlberg
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E 38  Bro över Svartån O Ledbergs kyrka, Odensfors bro

Odensfors bro vid Ledberg är en tvåspännig 
betongbalkbro med flera av de tydliga attribut 
som kännetecknar den första generationens 
betongbalkbroar. Kombinationen av natursten och 
bearbetade betongytor är tidstypisk liksom de 
uppdragna yttre balkarna som bildar barriärer på båda 
sidor av brobanan. Uppdragna sidobarriärer är en 
eftergift för den låga fria höjden över vattnet som inte 
medgav att bärverket placerades helt under brobanan.

Balkbrons två spann är fritt upplagda på landfästenas 
och mellanstödets släthuggna pallar. Spannen 
är uppbyggda av längsgående balkar som gjutits 
samman med brobaneplattan av betong. Vid den 
nyligen genomförda renoveringen byttes delar av 
huvudbalkarnas undersidor. I samband med arbetet 
avslöjades att huvudarmeringen i balkarna bestod av 
upp till 40 mm tjocka armeringsstål som sammanfogats 
med ett imponerande smidesarbete.

Stödens naturstensmurar är kvaderhuggna med 
en grovgrängad råkoppsyta och lagda i skift med 
varierande höjder. Mellanstödets spetsiga pelarnosar 
sticker ut likt stäven på en båt och bryter det i övrigt 
linjeräta formspråket. Korta stensatta bankar leder 

fram till landfästenas kraftfulla stenbarriärer som tydligt 
markerar brons spann. De yttre balkarnas insidor är 
släta medan utsidorna profilerats genom ursparningar 
som ger en bårdliknande inramning. Utsidorna har 
dessutom bearbetats med krysshammare för att 
efterlikna en huggen naturstensyta. En metod som 
användes i stort sett på alla synliga betongytor fram till 
slutet av 1920-talet. 

Bron ligger i ett vackert kulturlandskap med Ledbergs 
kyrka på avstånd och spridd bebyggelse längs ån. 
Nedströms broläget finns Odensfors kraftstation med 
12,5 meters fallhöjd.

För den teknik- och brointresserade besökaren är 
Odensfors bro en upplevelse utöver det vanliga. 
Dessvärre är et svårt att parkera i anslutning till bron 
och det finns heller ingen naturlig plats från vilken man 
kan betrakta bron från sidan. 

Sveriges sannolikt mest välbevarade betongbalkbro från 1910-talet finns vid Ledberg i Östergötland. Bron har nyligen 
restauretats på ett förtjänstfullt sätt där de bearbetade betongytorna har återställts till sitt ursprungliga utseende.
Foto: Kulturbyggnadsbyrån, Sven Olof Ahlberg
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Brofakta E38 5-38-1
Vägnummer: 1044 
Hinder: Svartån
Antal spann och typ: Betongbalkbro med fritt upplagda balkar i 
två spann.
Tagen idrift år: 1917
Total brolängd: ca 43,7 m
Konstruktör: Richard Ekwall, distriktsingenjör i östra väg- och 
vattenbyggnadsdistriktet, Jönköping.
Entreprenör: Okänd

Värdering
Bevarandekategori: N – Ingår i Vägverkets  

Nationella bevarandeplan.

Vägbeläggningsarbete pågår. Den nyrenoverade bron ger ett grovt och nästan fortifikatoriskt intryck som minner om 
den tid under första världskriget då bron uppfördes. Foto: Kulturbyggnadsbyrån, Sven Olof Ahlberg
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E 121 Bro över Slätbaken, södra bron, vid Stegeborgs ruin

Under historiens lopp har flera viktiga steg tagit 
i betongbyggnadsteknikens utveckling. Bron över 
Slätbaken representerar ett av de viktigaste – den 
spännarmerade betongen. Metoden att spännarmera 
betong utvecklades i Frankrike under slutet av 
1920-talet och kom till Sverige i och med bygget av 
Klockestransbron över Ångermanälven år 1943. Efter 
att denna bro rivits år 2007 är Södra bron en av de 
äldsta kvarvarande broarna av sitt slag i landet. När 
bron konstruerades anlitades dansk expertis med 
erfarenhet från liknande betongkonstruktioner.

Brons form domineras av de kontinuerliga 
huvudbalkarna som löper över mellanstöden 
likt ett kraftigt streck över vattenytan. Tack vare 
spännarmeringen har balkarnas dimensioner dock 
kunnat hållas på en balanserad nivå trots tämligen långa 
spännvidder. Den över 50 år gamla bron har en rationell 
och modernistisk form helt enligt tidens norm där 
funktionen ger hela formen. De små kantbalkarna på 
mellanstöden ger en lätt skuggeffekt som tillsammans 
med formbrädsavtrycken är brons enda formmässiga 
attribut. Brobaneplattan är konsolerad och de 
utskjutande delarna ger en kraftig skuggverkan på de 
yttre balkliven.

Trafikanterna nalkas bron i natursköna omgivningar 
med Slätbakens vattenlandskap, mindre fritidsbåtshamn 
och spridd bebyggelse. På avstånd syns Stegeborgs 
slottsruin med anor från 1200-talet. Korta 
fyllnadsbankar leder fram till landfästena. Brobanan är 
något smalare än vägbanan, vilket gör att bron upplevs 
som en  mindre flaskhals för trafiken.

En välexponerad bro med tidstypiskt snitt – en 
värdig representant för de första spännarmerade 
brobyggnaderna i landet.

Stram, strikt och uttalat modernistisk. Bron över Slätbaken är idag sannolikt landets äldsta spännarmerade betongbro.
Foto: Kulturbyggnadsbyrån, Sven Olof Ahlberg
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Brofakta E121 5-121-1
Vägnummer: 862 
Hinder: Slätbaken
Antal spann och typ: Kontinuerlig balkbro av spännarmerad 
betong i fyra spann.
Tagen idrift år: 1951
Total brolängd: 98,5 m
Konstruktör: Chr. Ostenfeld & W Jønson, Köpenhamn
Entreprenör: AB Armerad Betong, Malmö

Värdering
Ålder: 4
Pionjär - konstruktion: 3
Pionjär - material: 0
Ursprunglighet: 3
Sällsynthet: 6
Brolandskap: 0
Skönhetsvärde / Formoptimering: 3 
Medvetet arkitektoniskt uttryck: 0
Exponerbarhet: 5 
Trafikanternas möjlighet att se bron: 1
Tillgänglighet: 4
Upplevelsevärde: 6

Total värderingspoäng: 35

Bevarandekategori: B - Utförliga åtgärder

Brobanans bredd är smalare än vägens, vilket kan upplevas som en midja av trafikanterna. Räckeskonstruktionen är 
lika stram som resten av bron och följer väl det modernistiska formidealet. Foto: Kulturbyggnadsbyrån, Sven Olof Ahlberg
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E 654 Bro över Markbäcken vid Orrnäs

Bron över Markbäcken strax söder om Ödeshög ligger 
i ett veritabelt brolandskap med föregångaren – en 
stenvalvbro – i väster och efterföljaren i form av en 
plattrambro av betong i öster. Broplatsen är minst sagt 
komprimerad med minimala avstånd mellan broarna. 
Den gyllene regeln att nya broar bör placeras med 
minst en brolängds avstånd har inte tillämpats, vilket 
gör det svårt för en betraktare att få en överblick 
av de enskilda broarna. Brolandskap är nästan alltid 
intressanta ur flera aspekter. Här kan till exempel 
konstruktionsprinciper, material och brobyggnadsideal 
från olika tidsepoker studeras på ett enkelt sätt.  I detta 
fallet tre olika sätt att föra en last över ett hinder - 
valvet, balken och ramen.

Den aktuella bron vid Orrnäs är en knappt tolv 
meter lång, enspännig och fritt upplagd balkbro av 
armerad betong. Bron är tidstypisk från 1930-talet 
då ingenjörerna hade lärt sig att optimera 
betongkonstruktionerna, dimensionera armeringen 
och till och med börja standardisera brobyggandet. 
Räckeskonstruktionen består av svagt koniska 
betongståndare – gardister – som förenas med en 
toppföljare av gasrörstyp och en navföljare av U-balk. 
Tre konstruktionselement som blir allt mer sällsynta 

längs det svenska vägnätet i takt med införandet av 
moderna räcken. Rostskador på ståldetaljerna behöver 
dock åtgärdas.

Trafikanterna kan parkera i direkt anslutning till 
broarna och en mindre informationstavla finns uppsatt 
på platsen. Dessvärre nämns inte den senaste bron, 
vilket ger en lite skev bild av platsens brohistoria. 
Stenvalvbron ligger helt vid sidan av vägarna medan 
den aktuella bron ingår i en mindre lokalväg och den 
senaste bron ligger på väg 918 över Markbäcken.

Bättre skyltning, rensning av vegetation och målning 
av ståldetaljer skulle lyfta platsen till den nivå som den 
förtjänar.

Tidstypiska betonggardister med gasrörsföljare och navföljare av U-balk kröner fortfarande bron över Markbäcken.
Foto: Kulturbyggnadsbyrån, Sven Olof Ahlberg
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Brofakta E654 5-654-1
Vägnummer: längs väg 918 
Hinder: Markbäcken
Antal spann och typ: Fritt upplagd balkbro av armerad betong i 
ett spann.
Tagen idrift år: 1931
Total brolängd: 11,9 m
Konstruktör: Statens Vägverk
Entreprenör: Okänd

Värdering
Ålder: 6
Pionjär - konstruktion: 0
Pionjär - material: 0
Ursprunglighet: 6
Sällsynthet: 0
Brolandskap: 4
Skönhetsvärde / Formoptimering: 3 
Medvetet arkitektoniskt uttryck: 0
Exponerbarhet: 3 
Trafikanternas möjlighet att se bron: 3
Tillgänglighet: 4
Upplevelsevärde: 6

Total värderingspoäng: 35

Bevarandekategori: B - Utförliga åtgärder

Tre generationers broar med endast några meters avstånd – lättillgängligt men svåröverblickbart eftersom de moderna 
broarna skymmer varandra. Foto: Kulturbyggnadsbyrån, Sven Olof Ahlberg
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Förteckning över broarna i Jönköpings län

Broförteckning

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.

F 6 – Jönköpings län

Kbnr I drift år Objektnamn    Brotyp Kommun  Ort  Förslag till åtgärder
F341 1840 Bro över Osån vid Os    15 Värnamo  Os  N - Nationella planen
F75 1859 Bro över södra Emån vid Upplanda, Vetlanda  15 Vetlanda  Upplanda  N - Nationella planen
F308 1890 Bro över Emån vid Kleva bruk, Kibbe bro  15 Vetlanda  Kleva  N - Nationella planen

F117 1912 Bro över Brusan vid Ingatorps kyrka  15 Eksjö  Ingatorp  B - Utförliga åtgärder
F22 1925 Bro över Röttleån (Knivabron) vid Askarp i Gränna 12 Jönköping  Gränna  B - Utförliga åtgärder
F261 1931 Bro över Svartån vid Stalpet   13 Aneby  Stalpet  B - Utförliga åtgärder
R54 1926 Bro över Tidan vid Broholm   34 Mullsjö  Broholm  B - Utförliga åtgärder

F119 1923 Bro över Brusan (Prästbron) i Mariannelund  15 Eksjö  Mariannelund C - Normala åtgärder
F171 1952 Bro över Härån N Torarp   73 Vaggeryd  Torarp  C - Normala åtgärder
F191 1953 Bro över Älgeboån (Österån) 1.2 km SO Åkers kyrka 71 Vaggeryd  Åker  C - Normala åtgärder
F222 1932 Bro över Svartån vid Frinnaryd   73 Aneby  Frinnaryd  C - Normala åtgärder
F267 1928 Bro över Emån vid Värne   34 Eksjö  Värne  C - Normala åtgärder
F29 1934 Bro över Sörsjöns utlopp vid Brohult  61 Sävsjö  Brohult  C - Normala åtgärder
F293 1923 Bro över Örken (norra bron) vid Hallsnäs  34 Vetlanda  Hallsnäs  C - Normala åtgärder
F297 1917 Bro över Emån vid Åhult   62 Vetlanda  Åhult  C - Normala åtgärder
F302 1938 Bro över Solgenån (Ålebro) SV Skede kyrka  34 Vetlanda  Skede  C - Normala åtgärder
F306 1933 Bro över Emån O Aspö   14 Vetlanda  Aspö  C - Normala åtgärder
F31 1956 Bro över Vrigstadån vid Vrigstad   72 Sävsjö  Vrigstad  C - Normala åtgärder
F330 1943 Bro över Ljungaån, Grimes bro, vid N. Ljunga kyrka 31 Sävsjö  Ljunga  C - Normala åtgärder
F369 1936 Bro över Storån vid Slättö   72 Värnamo  Slättö  C - Normala åtgärder
F507 1965 Bro över N. Emån vid 1.3 km N Östanå  72 Vetlanda  Östanå  C - Normala åtgärder
F633 1964 Bro över Röttleån vid Röttle i Gränna   83 Jönköping  Röttle  C - Normala åtgärder
F637 1963 Bro över väg vid Gullene Uttern i Gränna  62 Jönköping  Väg  C - Normala åtgärder
F71 1926 Bro över Årån (Årsbron) V Pinnarekulla  34 Värnamo  Pinnarekulla C - Normala åtgärder
F76 1933 Bro över Emån vid Pallarp   14 Vetlanda  Pallarp  C - Normala åtgärder
R217 1933 Bro över Tidan vid Ryfors   31 Mullsjö  Ryfors  C - Normala åtgärder

Observera att två av broarna – R54 och R217 – ligger i Mullsjö kommun som tidigare tillhörde Skaraborgs län. Därav bronummer som inleds med länsbokstaven R.
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Karta över broarna i Jönköpings län
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F 341 Bro över Osån vid Os

Vid Os bruk öster om Värnamo avvattnas sjön Rusken 
genom Osån, ett vattendrag som under lång tid har 
försett bland annat sulfitfabriken AB Ohs Bruk och 
andra industrier med vattenkraft. Stenvalvbron över 
ån är lågbyggd och har fem tämligen symmetriska valv 
med markerade valvbågar och sidomurar i obearbetad 
natursten.  Valven är flacka och något tryckta i sin form, 
vilket tar bort något av spänsten i konstruktionen. Trots 
detta är et en vacker och välbyggd bro som exponeras 
väl i det lågmälda landskapet, inte minst tack vare den 
röjda vegetationen som frilagt broplatsen. 

Bron förstärktes genom en bakgjutning med armerad 
betong under de första åren på 1950-talet. Vid 
detta arbete breddades bron genom en konsolerad 
brobaneplatta som även bildar en smal gångbana på 
uppströmssidan. Räcket består av grönmålade ståndare 
och följare samt vitmålade navföljare – tillkomna vid 
ombyggnaden. Räckesståndarna är av en idag ovanlig 
typ med rundade toppar. Modellen användes förr i vissa 
delar av landet och då särskilt i lite känsligare miljöer.

Bropaltsen är naturskön med närheten till sjön, den 
äldre bruksmiljön med ekonomibyggnader, herrgård 
etc.  Även moderna industribyggnader – gummifabrik 

– finns direkt väster om bron. Trafikanterna nalkas 
broplatsen via kurvor från båda håll, vilket skapar 
utmärkta förutsättningar för att se hur bron ser ut 
innan överfart. Möjligheter finns dessutom att parkera i 
direkt anslutning till bron.

Fem stenvalv i dimman. Bron över Osån byggdes redan 1840 och är typisk för de ganska många stenvalvbroar med 
flera valv som finns i södra Sverige. Bron har bakgjutits med betong i ett senare skede.  
Foto: Kulturbyggnadsbyrån, Sven Olof Ahlberg
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Brofakta F341 6-341-1
Vägnummer: 723 
Hinder: Osån
Antal spann och typ: Stenvalvbro i fem spann bakgjuten med 
betong.
Tagen idrift år: 1840
Total brolängd: 44,5 m
Konstruktör: Okänd
Entreprenör: Okänd

Värdering
Bevarandekategori: N – Ingår i Vägverkets  

Nationella bevarandeplan.

Grönmålade räckesståndare och följare kompletteras av en traditionell navföljare av U-balkstyp. En allt mer ovanlig syn 
på det svenska vägnätet. Foto: Kulturbyggnadsbyrån, Sven Olof Ahlberg
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F 75  Bro över Södra Emån vid Upplanda

Stenvalvbroar har på många håll i landet förstärkts 
med bakgjutningar av armerad betong i takt med att 
bärighetskraven har ökat, ett faktum även vid denna bro 
över Södra Emån. Bärverkets långsträckta och låga form 
möjliggörs av de flacka stenvalven som i samband med 
förstärkningen har fogats med cementbruk. En modern 
brobaneplatta kröner naturstenskonstruktionen och 
för den trafikant som inte stannar och tar sig tid att 
betrakta bron närmare, ger den intryck av att vara 
helt modern. Inte minst de galvaniserade räckena 
och bankavslutningarnas grova och närmast okänsligt 
tippade sprängstensmassor förmedlar känslan av en ny 
konstruktion.

Omgivande landskap är tämligen flackt med spridd 
bebyggelse. Trots att anslutande vägar ligger i kurvor 
från båda håll, är det svårt för trafikanterana att 
betrakta bron innan överfart. 

Låga och flacka spann ger en bro med en låg och långsträckt form. Foto: Kulturbyggnadsbyrån, Sven Olof Ahlberg
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Brofakta F75 6-75-1
Vägnummer: 125 
Hinder: Södra Emån
Antal spann och typ: Stenvalvbro i fyra spann, bakgjuten med 
betong.
Tagen idrift år: 1859
Total brolängd: 45 m
Konstruktör: Okänd
Entreprenör: Okänd

Värdering
Bevarandekategori: N – Ingår i Vägverkets  

Nationella bevarandeplan.

Få av dagens trafikanter anar nog att det är en ca 150 år gammal bro man passerar.  
Foto: Kulturbyggnadsbyrån, Sven Olof Ahlberg
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F 308 Bro över Emån vid Kleva bruk, Kibbe bro

Kibbe bro är en vacker bro som dock har berövatsdelar av sin elegans då den moderna brobaneplattan av betong 
tillfördes konstruktionen. Foto: Kulturbyggnadsbyrån, Sven Olof Ahlberg

Kibbe bro över Emån vid Kleva bruk är femspännig 
stenvalvbro som ligger i en naturskön omgivning 
och i ett välexponerat läge. Anslutande vägar närmar 
sig broplatsen via kurvor från båda håll, vilket ger 
trafikanten goda förutsättningar att uppleva bron 
innan överfart. Bron är uppförd i tuktad natursten 
som fogats med bruk. Vid en senare genomförd 
bakgjutning med betong, har bron försetts med en 
brobaneplatta av betong. Kantbalkarna är tämligen 
grova och ger överbyggnaden en tydlig och strikt 
horisontalitet. Mellanstödens stringenta pelarnosar är 
strama och klyver vattnet med precision. Till skillnad 
från bärverkets oregelbundna murverk är pelarnosarna 
uppförda i hugen granit i jämna skift och är täckta 
med en fasad betongplatta. Skillnaden i murverket kan 
möjligen tyda på att pelarnosarna har tillkommit i ett 
senare skede.

För den oinvigde trafikanten kan det moderna räcket 
och brobaneplattan av betong förmedla intrycket av en 
bro som är betydligt yngre än bärverkets snart 120 år.
 
I omgivningarna finns Kleva bruk där brytningen av 
kopparmalm startade 1691 för att sedan följas av 
brytning av nickel fram till nedläggningen av bruket 
1919. I ett magnifikt slaggstensmagasin på norra sidan av  
bron finns idag Mineral- och gruvmuseet i Ädelfors.
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Brofakta F308 6-308-1
Vägnummer: 899 
Hinder: Emån
Antal spann och typ: Stenvalvbro i fem spann, bakgjuten med 
betong.
Tagen idrift år: 1890
Total brolängd: Okänt
Konstruktör: Okänd
Entreprenör: Okänd

Värdering
Bevarandekategori: N – Ingår i Vägverkets  

Nationella bevarandeplan.

Skarpt skurna pelarnosar klyver vattnet i Emån på ett effektivt sätt. Notera skillnaden i murverk mellan pelarnosarna 
och bärverket. Foto: Kulturbyggnadsbyrån, Sven Olof Ahlberg
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F 117 Bro över Brusan vid Ingatorps kyrka

Bildtext
Foto: Kulturbyggnadsbyrån, Sven Olof Ahlberg

Välgjort stenhuggeriarbete med flackt stickbågiga valv, 
smäckra pelarnosar och ursprungliga räckesståndare 
kännetecknar denna formoptimerade stenvalvbro över 
ån Brusan i Ingatorp. 

Broplatsen är välexponerad med T-korsning i söder och 
samhället på norra sidan. Korta fyllnadsbankar leder 
fram till bron som ligger i det närmaste i plan med 
omgivningarna. Bron byggdes 1912 i en brytningstid 
mellan traditionellt stenbrobyggande och det nya 
materialet armerad betong. Vissa uppgifter tyder på att 
bron bakgöts med betong redan då den byggdes, vilket 
tillsammans med goda grundläggningsförhållanden skulle 
kunna förklara det goda skicket.

För att lyfta bron till en ursprungnivå bör de moderna 
navföljarna av Kohlswabalk ersättas med navföljare av 
träplank.

Bron är en värdig representant för alla de hundratals 
små stenvalvbroar som uppförts i landet.

Tre korta och spänstiga stenvalv, vackert uppförda i den lilla bron över ån Brusan i Ingatorp.
Foto: Kulturbyggnadsbyrån, Sven Olof Ahlberg
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Brofakta F117 6-117-1
Vägnummer: 1039 
Hinder: Brusan
Antal spann och typ: Stenvalvbro i tre spann, bakgjuten med 
betong.
Tagen idrift år: 1912
Total brolängd: 25,6 m
Konstruktör: Okänd
Entreprenör: Okänd

Värdering
Ålder: 8
Pionjär - konstruktion: 0
Pionjär - material: 0
Ursprunglighet: 6
Sällsynthet: 3
Brolandskap: 0
Skönhetsvärde / Formoptimering: 3 
Medvetet arkitektoniskt uttryck: 0
Exponerbarhet: 5 
Trafikanternas möjlighet att se bron: 3
Tillgänglighet: 6
Upplevelsevärde: 8

Total värderingspoäng: 42

Bevarandekategori: B - Utförliga åtgärder

Östra sidan av bron. Toppföljaren av trä är en udda detalj som ansluter väl till brons karaktär. Foto: Kulturbyggnadsbyrån, 
Sven Olof Ahlberg
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F 22  Bro över Röttleån vid Askarp, Knivabron

Stenvalvbroar kan ha mycket skiftande form och 
utförande allt från enkla, små valv av obearbetad 
natursten till välbyggda konstbyggnader i huggen sten. 
Knivabron över Röttleån tillhör den senare kategorin. 
Vackert slaget valv med stickbågig form och tydligt 
markerad valvbåge där slutstenen bildar kronan på 
verket. Frontmurarna är svagt lutande och ger bron 
ett utseende som påminner om första generationens 
vägportar för järnvägen. Bron konstruerades av 
ingenjören Richard Ekwall (1873-1932) i Jönköping som 
låg bakom åtskilliga både sten- och betongbroar i det 
forna Östra väg- och vattenbyggnadsdistriktet.

De ursprungliga stengardisterna finns kvar liksom 
följarna av grönmålade gasrör. navföljaren av U-balk 
är ej ursprunglig utan har sannolikt tillkommit under 
1930-talet. Dessvärre förtas en del av intrycket på 
grund av några mindre skador på ståldetaljerna i räcket.

Bron ingick ursprungligen i den viktiga vägsträckningen 
längs Vätterns östra sida som förband Jönköping med 
Gränna. Idag ligger bron på en indragen vägsträcka 
som löper en kort sträcka längs väg 993. Placeringen av 
bron i förhållande till den nyare vägen ger bästa möjliga 
exponering. För den intresserade trafikanten finns 

dessutom utmärkta möjligheter att parkera längs den 
indragna vägsträckan. Broplatsen bör skyltas.

Stenhuggeriarbete av yttersta klass. Välgjort valv, sidomurar och räcke kompletteras av välordnade stenkoner vid ban-
kavslutningarna. Foto: Kulturbyggnadsbyrån, Sven Olof Ahlberg
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Brofakta F22 6-22-1
Vägnummer: Längs 993 
Hinder: Röttleån
Antal spann och typ: Stenvalvbro i ett spann.
Tagen idrift år: 1925
Total brolängd: ca 11,5 m
Konstruktör: Richard Ekwall, distriktsingenjör i östra väg- och 
vattenbyggnadsdistriktet, Jönköping.
Entreprenör: Okänd

Värdering
Ålder: 7
Pionjär - konstruktion: 0
Pionjär - material: 0
Ursprunglighet: 6
Sällsynthet: 3
Brolandskap: 2
Skönhetsvärde / Formoptimering: 3 
Medvetet arkitektoniskt uttryck: 0
Exponerbarhet: 5 
Trafikanternas möjlighet att se bron: 5
Tillgänglighet: 4
Upplevelsevärde: 8

Total värderingspoäng: 43

Bevarandekategori: B - Utförliga åtgärder

Broplatsen vid Askatorp är lättillgänglig med bra möjligheter att parkera. Den äldre bron är dessutom välexponerad för 
trafikanterna på den nya vägsträckningen. Foto: Kulturbyggnadsbyrån, Sven Olof Ahlberg
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F 261 Bro över Svartån vid Stalpet

Vissa broar ska betraktas under de delar av året då 
vattenföringen är som störst. Detta gäller definitivt 
bron över Svartån vid Stalpet som med sin närhet till 
det över 20 meter höga vattenfallet uppströms bron 
ligger i ett både naturskönt och dramatiskt område 
med brant stupande klippväggar vid foten av fallet.

Bron uppfördes 1931 av AB Skånska Cementgjuteriet 
efter ritningar av ingenjören Richard Ekwall vid östra 
väg- och vattenbyggnadsdistriktet i Jönköping. En 
man som låg bakom åtskilliga av de betongbroar som 
uppfördes i östra delen av Sverige under de första 
decennierna av 1900-talet. 

Tekniken att klä betongytorna med natursten för att 
efterlikna en renodlad stenvalvbro var i början på 
1930-talet en tämligen omodern konstruktion, vilket 
framgår av de ritningar som konstruktören upprättade. 
På dessa exponeras betongen i sin helhet och man 
kan spekulera i om det slutliga utförandet berodde 
på att den lokala opinionen ratade ursprungsförslaget 
till förmån för ett mer traditionellt utseende. En rå 
betongyta ansågs länge som estetiskt störande och 
dessutom fanns länge stora tvivel hos allmänheten om 
“konststenen” betongens hållbarhet.

Bärverket har en något udda valvform som upplevs 
närmast utdragen mot landfästena, vilket skapar 
en lätt obalans i proportionerna. Trots detta har 
bron klara kvalitéer i de hantverksmässigt skickligt 
utförda betonggjutningarna och det spektakulära 
läget. Närheten till goda parkeringsmöjligheter, en 
äldre dammbro av stenvalvstyp på uppströmssidan av 
vattenfallet, bidrar till det positiva helhetsintrycket. Från 
den vandringsled som via spänger och trappor går ned 
till foten av fallet får besökarna dessutom en utmärkt vy 
över broplatsen.

Den rödaktiga granitfasaden ger sken av en stenvalvbro medan det i själva verket är en armerad betongbro som 
betraktas. Foto: Kulturbyggnadsbyrån, Sven Olof Ahlberg
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Brofakta F261 6-261-1
Vägnummer: 971 
Hinder: Svartån
Antal spann och typ: Valvbro av stenklädd betong i ett spann.
Tagen idrift år: 1931
Total brolängd: ca 29,6 m
Konstruktör: Richard Ekwall, distriktsingenjör i Östra väg- och 
vattenbyggnadsdistriktet, Jönköping
Entreprenör: AB Skånska Cementgjuteriet, Malmö

Värdering
Ålder: 6
Pionjär - konstruktion: 1
Pionjär - material: 0
Ursprunglighet: 6
Sällsynthet: 3
Brolandskap: 2
Skönhetsvärde / Formoptimering: 0
Medvetet arkitektoniskt uttryck: 2
Exponerbarhet: 5 
Trafikanternas möjlighet att se bron: 3
Tillgänglighet: 4
Upplevelsevärde: 8

Total värderingspoäng: 40

Bevarandekategori: B - Utförliga åtgärder

Från vägbanan kan trafikanterna endast se en mindre del av bärverket 
innan överfart. Upplevelsen av broplatsen domineras istället helt av de 
vackra scenerierna åt sidorna.
Foto: Kulturbyggnadsbyrån, Sven Olof Ahlberg Spektakulär vattenföring i det ca 20 

meter höga fallet uppströms bron.
Foto: Kulturbyggnadsbyrån, Sven Olof 
Ahlberg
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R 54  Bro över Tidan vid Broholm

Vid Broholm strax söder om Mullsjö finns denna tids-
typiska betongbalkbro över vattendraget Tidan. Platsen 
domineras av ån som rinner i en sänka i landskapet där 
trafikanterna möter broplatsen genom en S-formad 
vägsträckning. Förutsättningarna är därmed ypperliga 
att betrakta bron och broplatsen innan överfart, vilket 
är idealiskt för förståelsen av både brons konstruktion 
och utseende. Ytterligare en fördel är trafikanternas 
goda möjligheter att även få en uppfattning om hindrets 
art. Från Mullsjöhållet ligger vägen dessutom i en 
långsträckt nedförsbacke mot bron.

Överbyggnaden på bron är uppdelad i två fritt upplagda 
betongbalkspann som vilar på landfästen och mellanstöd 
av kvaderhuggen granit i jämna skift. Naturstenens 
skrovliga råkoppsytor ger ett robust utseende som 
konstrasterar mot betongens släta ytor. Broformen 
är väl sammanhållen med en behaglig balans mellan 
spännvidderna, den fria höjden över vattnet och brons 
totala längd. Bron har fortfarande kvar de ursprungliga 
betonggardisterna som tillsammans med följarna av 
gasrörstyp är en viktig del av brons karaktär.

Bärverket består av parallella armerade betongbalkar 
som ligger fritt upplagda på landfästen och mellanstöd. 

Balkarna är sammangjutna med brobaneplattan av 
betong som även tjänar som infästning för gardisterna. 
Vid en senare utförd renovering har delar av över- 
byggnaden betongsprutats och försetts med en 
grovgrängad yta som dessvärre ger ett ofördelaktigt 
utseende. Den poriga ytan binder dessutom fukt, vilket 
skapar förutsättningar för algtillväxt.

Broholmsbron är ett utmärkt exempel på 1920-talets 
betongbrobyggande på gränsen mellan de renodlade 
betongkonstruktionerna och äldre tiders stenbyggnads-
teknik. En nutida besökare får här dessutom möjlighet 
att betrakta en förhållandevis orördbro med välgjorda 
stenhuggeriarbeten och bevarade originalräcken.

Originalräcken i form av vitmålade gardister och gröna toppföljare kröner denna behagliga betongbalkbro från 1926.
Foto: Kulturbyggnadsbyrån, Sven Olof Ahlberg
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Brofakta R54 16-54-1
Vägnummer: 1784 
Hinder: Tidan
Antal spann och typ: Fritt upplagd balkbro av armerad betong i 
två spann.
Tagen idrift år: 1926
Total brolängd: 22,5 m
Konstruktör: Okänd
Entreprenör: AB Armerad Betong, Malmö

Värdering
Ålder: 7
Pionjär - konstruktion: 1
Pionjär - material: 0
Ursprunglighet: 6
Sällsynthet: 3
Brolandskap: 0
Skönhetsvärde / Formoptimering: 3 
Medvetet arkitektoniskt uttryck: 0
Exponerbarhet: 5 
Trafikanternas möjlighet att se bron: 5
Tillgänglighet: 2
Upplevelsevärde: 8

Total värderingspoäng: 40

Bevarandekategori: B - Utförliga åtgärder

Broar som ligger i S-kurva är idealiska att betrakta. Här kan trafikanterna se både bro och hinder innan överfart.
Foto: Kulturbyggnadsbyrån, Sven Olof Ahlberg
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Förteckning över broarna i Kronobergs 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.

G 7 – Kronobergs län

Kbnr I drift år Objektnamn    Brotyp Kommun  Ort  Förslag till åtgärder
G113 1822 Bro över Helgaån S Byvärma   15 Älmhult  Byvärma  N - Nationella planen

G293 1917 Bro över Alsterån vid Alster   15 Uppvidinge Alster  B - Utförliga åtgärder
G91 1930 Bro över Lagan, O Ulvsbäck   81 Markaryd  Ulvsbäck  B - Utförliga åtgärder
G126 1952 Bro över Lagan, 0.8 km OSO Berga kyrka  74 Ljungby  Berga  B - Utförliga åtgärder

G54 1936 Bro över Mörrumsån vid Fridafors  74 Tingsryd  Fridafors  C - Normala åtgärder
G61 1936 Bro över kraftkanal vid Fridafors   73 Tingsryd  Fridafors  C - Normala åtgärder
G101 1936 Bro över Lagan vid Kånna   82 Ljungby  Kånna  C - Normala åtgärder
G108 1957 Bro över Lagan vid Strömsnäsbruk  74 Markaryd  Strömsnäsbruk C - Normala åtgärder
G11 1936 Bro över Lesseboån i Lessebo   15 Lessebo  Lessebo  C - Normala åtgärder
G114 1953 Bro över Bolmån vid Skeen   73 Ljungby  Skeen  C - Normala åtgärder
G156 1920 Bro över Hjortsbergaån, NO Rönningeryd  15 Alvesta  Rönningeryd C - Normala åtgärder
G221 1920 Bro över Virestadsjöns utlopp vid Åbogen  12 Älmhult  Åbogen  C - Normala åtgärder
G225 1954 Bro över f.d. Grettasjöns utlopp vid Fanhult  14P Älmhult  Fanhult  C - Normala åtgärder
G361 1956 Bro över Lagan och allmän väg SV Traryd  34 Markaryd  Traryd  C - Normala åtgärder
G371 1960 Bro över järnväg OSO Hjortsberga station NV Alvesta 72 Alvesta  Hjortsberga C - Normala åtgärder
G69 1895 Bro över Åsnens utlopp, Gräskulla kanal, S. Gräskulla 15 Tingsryd  Gräskulla  C - Normala åtgärder
G696 1943 Bro över bäck N Kalvshult   61 Älmhult  Kalvshult  C - Normala åtgärder
G70 1950 Bro över Mörrumsåns norra gren vid Hackekvarn 34 Tingsryd  Hackekvarn C - Normala åtgärder
G75 1952 Bro över järnväg 1 km N Benestad  72 Alvesta  Benestad  C - Normala åtgärder
G92 1930 Bro över Torpaån, SO Skeen   34 Ljungby  Skeen  C - Normala åtgärder
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Karta över broarna i Kronobergs län

G91

G113

G126
G293
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G 113 Bro över Helgaån söder Byvärma

En anmärkningsvärt lång stenvalvbro med åtta spann i 
ett ensligt läge i skogen över Helgaån som rinner ut i 
sjön Möckeln strax öster om broplatsen.

Bärverket är förhöjt med en stenlist och en brobane-
platta av armerad betong, vilket förgrovat konstruktio-
nen något. Åtgärderna har dessutom tagit bort en hel 
del av den ursprungliga karaktären. Nya grönmålade 
räcken och navföljare känns dock rätt i den känsliga 
miljön.

Trafikanterna får endast en skymt av bärverket innan 
överfart och den rikliga vegetationen döljer även delar 
av bron.

Vid fotograferingstillfället rådde lågvattenföring, vilket 
medför att i stort sett hela valvöppningarna är synliga. 
Nederdelen av bärverket är mörkare och indikerar till 
vilken höjd vattnet stiger under högvatten. Vid extremt 
högvatten är hela pelarnosarna under vattenytan och 
endast de allra översta delarna av valvöppningarna är 
synliga.

Vid lågvatten syns de välformade stenvalven och de spetsiga pelarnosarna tydligt. Brobaneplattan av betong är inte 
ursprunglig och avslutar bärverket med en kantbalk vars strama linjeföring understryker brons längd. 
Foto: Kulturbyggnadsbyrån, Sven Olof Ahlberg



45

Brofakta G113 7-113-1
Vägnummer: 598 
Hinder: Helgaån
Antal spann och typ: Stenvalvbro i åtta spann, bakgjuten med 
betong.
Tagen idrift år: 1822
Total brolängd: 57,6 m
Konstruktör: Okänd
Entreprenör: Okänd, bakgjutning av Svenska Aktiebolaget  
Christiani & Nielsen 1958.

Värdering
Bevarandekategori: N – Ingår i Vägverkets  

Nationella bevarandeplan.

Stenvalvbron över Helgaån är med sina åtta spann en lång bro som upplevs mest som en trång passage längs den lilla 
vägen. Räckets gröna och vitmålade detaljer skapar dock en viss känsla av ursprunglighet. Foto: Kulturbyggnadsbyrån, 
Sven Olof Ahlberg
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G 293 Bro över Alsterån vid Alster

I början av förra seklet fanns rikligt med skickliga 
stenhantverkare i de delar av Sverige där materialet var 
lättillgängligt. Följaktligen användes sten som  
byggnadsmaterial vid uppförandet av åtskilliga mindre 
och medelstora broar långt in på 1920- och 30-talen. 
Detta trots att den armerade betongen gjorde enorma 
landvinningar under samma period. Ett utmärkt 
exempel på en av dessa stenvalvbroar finns i Alster. Här 
har konstruktören överbryggt ån med fyra eleganta 
språng där de stickbågiga valven rytmiskt upprepat 
bildar ett elegant bärverk. Vad som inte framgår vid en 
okulär besiktning är att bron bakgöts med betong redan 
vid uppförandet. På så vis fick man den traditionella 
stenvalvbrons exteriör kombinerat med styrkan i det 
nya materialet – armerad betong.

Välgjort stenhuggeriarbete med sannolikt goda 
grundläggningsförhållanden har gjort att bron 
fortfarande befinner sig i en anmärkningsvärt god 
kondition. Endast toppföljaren är lite oregelbunden, 
vilket drar ned helehetsintrycket på den i övrigt 
behagfulla bron.

Trafikanterna kan endast se de grova gardisterna 
innan överfart men från den närbelägna väg 946 

mellan Målerås och Alstermo syns bron väl, även 
om en vegetationsröjning ytterligare skulle förbättra 
exponerbarheten.

Fyra skönt utformade stenvalv inramade av höstens färger. Stenvalvbron vid Alster är ett bra exempel på 1910-talets 
brobyggande i brytningstiden mellan sten och betong. Foto: Kulturbyggnadsbyrån, Sven Olof Ahlberg
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Brofakta G293 7-293-1
Vägnummer: 945 
Hinder: Alsterån
Antal spann och typ: Stenvalvbro i fyra spann, bakgjuten med 
betong.
Tagen idrift år: 1917
Total brolängd: ca 33,3 m
Konstruktör: Okänd
Entreprenör: Okänd

Värdering
Ålder: 8
Pionjär - konstruktion: 1
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: 4
Upplevelsevärde: 6

Total värderingspoäng: 36

Bevarandekategori: B - Utförliga åtgärder

Endast de grova stengardisterna och den oregelbundna toppföljaren avslöjar för trafikanterna att det finns en äldre bro 
på platsen. Foto: Kulturbyggnadsbyrån, Sven Olof Ahlberg
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G 91 Bro över Lagan O Ulvsbäck

Bågbroar har aldrig varit särskilt vanliga i södra Sverige 
men här och var kan man fortfarande finna broar av 
denna typ i förvånansvärt bra skick. Ett gott exempel 
är denna bågbro över Lagan öster om Ulvsbäck 
utanför Markaryd. Bron är konstruerad under slutet av 
1920-talet och representerar den andra generationen 
bågbroar i landet som uppfördes i en brytningstid 
mellan de renodlat funktionalistiska broarna och 
de tidigare, lite kraftigare bågbroarna från 1910 och 
20-talen.

Bron byggdes 1930 och är har fasta bågar med 
dragband. Brobaneplattan av betong är sammangjuten 
med tvärbalkar av betong som i sin tur hänger i 
slanka hängstag från bågarna. Övre vindförband – 
transversaler – förenar bågarna och begränsar på så 
vis den fria höjden till strax över fyra meter. Bågarnas 
anfanger och landfästen är konstfullt utformade 
med en naturstensbeklädnad som samtidigt tjänar 
som erosionsskydd. Korta landspann i pelarebalk-
konstruktion med tydligt markerade pelare och indraget 
balkliv leder fram till huvudspannet. Konstruktionen ger 
bron ett speciellt utseende liknande den kategori broar 
som har brobanan inhängd i brösthöjd på bågarna.

Grönmålade räckesdetaljer, bevarade betonggardister på 
landspannen och grönmålade hängstag ger karaktär åt 
bron. I den svenska brohistorien finns några nyckelbroar 
som ger förståelse till de teknik- och materialsprång 
som har skett. Denna bro är en av dessa som visar på 
prefunktionalistisk byggnadskonst av bästa märke, vilket 
gör den särskilt värdefull från bevarandesynpunkt.

Parkeringsmöjligheter vid bron vore önskvärda för att 
ytterligare öka tillgängligheten.

Bågbron över Lagan nordväst om Markaryd byggdes 1930 och uppvisar en provkarta på den tidens främsta betong-
brobyggande. Foto: Kulturbyggnadsbyrån, Sven Olof Ahlberg
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Brofakta G91 7-91-1
Vägnummer: 514 
Hinder: Lagan
Antal spann och typ: Bågbro med överligande båge i ett spann.
Tagen idrift år: 1930
Total brolängd: 53,7 m
Konstruktör: Okänd
Entreprenör: Okänd

Värdering
Ålder: 6
Pionjär - konstruktion: 0
Pionjär - material: 0
Ursprunglighet: 6
Sällsynthet: 3
Brolandskap: 0
Skönhetsvärde / Formoptimering: 3 
Medvetet arkitektoniskt uttryck: 2
Exponerbarhet: 5 
Trafikanternas möjlighet att se bron: 5
Tillgänglighet: 4
Upplevelsevärde: 8

Total värderingspoäng: 42

Bevarandekategori: B - Utförliga åtgärder

Trafikanterna möts av de kraftiga bågarna, transversalerna och det ursprungliga räcket. Vore det inte för den moderna 
galvaniserade navföljaren kunde bilden vara tagen för 70 år sedan. Foto: Kulturbyggnadsbyrån, Sven Olof Ahlberg
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G 126 Bro över Lagan 0,8 km OSO Berga kyrka

Balkrambron över Lagan vid berga kyrka i utkanten 
av samhället Lagan har en stram och elegant form 
i bästa modernistiska anda. En tydligt markerad 
kantbalk ger stark horisontalitet som kontrasterar mot 
vouternas eleganta linjeföring. Bron som uppfördes 
1952 förebådar de strikt rationella broar som kom 
att uppföras under de följande decennierna. Vouterna 
ansluter dock väl till den praxis som användes för1940-
talets balkrambroar. Bron är kontinuerlig över de 
två stöden och de fyra längsgående huvudbalkarna 
är förenade med landfästena i en ramkonstruktion. 
Vertikala formbrädsavtryck ger ett lågmält uttryck till 
de i övrigt släta betongytorna.

Hela överbyggnaden ligger i en svag dosering ned mot 
norr, dessutom går vägen i en långsträckt kurva över 
bron. Trafikanterna ser i stort sett endast räckena vid 
överfart medan gående kan se hela bärverket från sidan.

Ett stenkast söder om bron finns även en äldre 
stenvalvbro som idag används som gångväg. 
Kontrasterna mellan de två helt olika typerna av 
brokonstruktioner är påfallande och ger en intressant 
inblick i brobyggnadskonstens utveckling. Skyltning av 
broplatsen är önskvärd.

Behagfullt voutade balkar som med elegans övebryggar Lagan i tre språng – en bro med viss stadsbrokaraktär.
Foto: Kulturbyggnadsbyrån, Sven Olof Ahlberg
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Brofakta G126 7-126-1
Vägnummer: 557 
Hinder: Lagan
Antal spann och typ: Rambalkbro av armerad betong i tre spann.
Tagen idrift år: 1952
Total brolängd: 61,3 m
Konstruktör: Byggnadsråd Nils Centerlöf och Åke Holmberg, 
Lund.
Entreprenör:  AB Armerad Betong, Malmö

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: 3
Tillgänglighet: 4
Upplevelsevärde: 8

Total värderingspoäng: 35

Bevarandekategori: B - Utförliga åtgärder

Trots långsträckt kurva över bron har trafikanterna små möjligheter att betrakta bärverket innan överfart. Den gamla 
stenvalvbron syns dock utmärkt. Foto: Kulturbyggnadsbyrån, Sven Olof Ahlberg
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Förteckning över broarna i Kalmar 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.

H 8 – Kalmar län

Kbnr I drift år Objektnamn    Brotyp Kommun  Ort  Förslag till åtgärder
H120 1887 Bro över Emån vid Högsby   15 Högsby  Högsby  N - Nationella planen
H58 1934 Bro över Tynnsån vid Magsjöns utlopp i Havet 61 Västervik  Odensvi  N - Nationella planen
H171 ca 1930 Bro över S:t Sigfridsån vid S:t Sigfrid, Nybro  34 Nybro  S:t Sigfrid  N - Nationella planen
H274 ? Bro över Hagbyån vid Arby kyrka   12 Kalmar  Arby  N - Nationella planen
H357 1890 Bro över bäck NN Kvinneby   12 Mörbylånga Norra Kvinneby N - Nationella planen
H356 1890 Bro över Torvmossens utlopp vid S Kvinneby 12 Mörbylånga Södra Kvinneby N - Nationella planen 
H86 1926 Bro över Silverån (kyrke bro) vid Hulingsryd  14 Hultsfred  Hulingsryd  N - Nationella planen

H23 1918 Bro över Storån vid Nelhammar   34 Västervik  Nelhammar A - Brominnesklass

H140 1914 Bro över Emåns norra gren vid Emsfors  34 Oskarshamn Emsfors  B - Utförliga åtgärder
H139 1914 Bro över Emåns högvattengren vid Emsfors  34 Oskarshamn Emsfors  B - Utförliga åtgärder
H117 1914 Bro över Emåns huvudgren vid Emsfors  34 Oskarshamn Emsfors  B - Utförliga åtgärder
H186 1921 Bro över bäck (Landborgsbron) S Gårdby kyrka 12 Mörbylånga Gårdby  B - Utförliga åtgärder
H21 1916 Bro över Storsjöns utlopp vid Edsbruk  12 Västervik  Edsbruk  B - Utförliga åtgärder
H29 1933 Bro över Långsjön (Anvedebo bro) V Ankarsrum 89 Västervik  Ankarsrum B - Utförliga åtgärder
H67 1948 Bro över Emån N Lilla Aby   31 Hultsfred  Lilla Aby  B - Utförliga åtgärder
H857 1915 Bro över Torpbrobäcken S Hulterstad  12 Mörbylånga Hulterstad  B - Utförliga åtgärder

H132 1924 Bro över Alsterån vid Strömsrum   34 Mönsterås  Strömsrum C - Normala åtgärder
H210 1827 Bro över Snärjbäcken vid Ryssby (norra bron) 12 Kalmar  Ryssby  C - Normala åtgärder
H390 1955 Bro över sund vid St.  Askö   34 Västervik  Stora Askö  C - Normala åtgärder
H85 1919 Bro över Stångåns norra gren (kvarnbron) vid Storebro 81 Vimmerby  Storebro  C - Normala åtgärder
H176 1943 Bro över Gullaskruvsjöns utlopp vid Gislatorp 61 Nybro  Gislatorp  C - Normala åtgärder
H22 1923 Bro över Vindån V Öndal   12 Västervik  Öndal  C - Normala åtgärder
H226 1956 Bro över Alsterån N Ålems station  74 Mönsterås  Ålem  C - Normala åtgärder
H289 1900 Bro över Solarns utlopp S Hällebacka  15 Vimmerby  Hällebacka  C - Normala åtgärder
H301 1933 Bro över järnväg SV Spångenäs station  74 Vimmerby  Spångenäs  C - Normala åtgärder
H323 1947 Bro över l. Sinnerns utlopp, Trändeån 1.3 km V Osemåla 34P Högsby  Osemåla  C - Normala åtgärder
H406 1956 Bro över Marens utlopp och järnväg vid Verkebäck 34SP Västervik  Verkebäck  C - Normala åtgärder
H62 1933 Bro över järnväg i Södra Vi   62 Vimmerby  Södra Vi  C - Normala åtgärder
H72 1938 Bro över Emån vid Ryningsnäs   74 Hultsfred  Ryningsnäs  C - Normala åtgärder
H90 1922 Bro över Stångån vid Venefall   34 Vimmerby  Venefall  C - Normala åtgärder
H96 1910 Bro över Emån, Kyrke bro vid Högsby kyrka  15 Högsby  Högsby  C - Normala åtgärder
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Karta över broarna i Kalmar län
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H 23 Bro över Storån vid Nelhammar

En av landets främsta betongbalkbroar från en tid 
då ingenjörerna och teknikerna ställdes inför det 
tämligen nya byggnadsmaterialet armerad betong. 
Tveksamheterna inför hållfasthet, beständighet 
mot nötning etc fick till följd att de delar av 
konstruktionerna som var i kontakt med vattnet 
– landfästen, stöd etc. – kläddes med nubbsten 
eller kvaderhuggen granit. Broarna fick därmed ett 
utseende som både anknöt till den traditionella 
stenbyggnadstekniken och förebådade de renodlade 
betongkonstruktionerna, vilka inom ett par decennier 
helt kom att dominera 1900-talets brobyggande.

Broformen är kraftfull – särskilt i de dominerande 
balkliven – men ändå elegant med de rytmiskt 
upprepade räckesståndarna. Synliga betongytor har 
kryss-hamrats för att efterlikna natursten. En metod 
som användes under hela betongbyggandets barndom 
fram till funktionalismens intåg i början av 1930-talet, då 
de råa formbrädsavtrycken i större grad accepterades 
som estetiskt uttryck.

Bron över Storån vid Nelhammar har ett helt öppet 
läge i den natursköna dalgången som inramas av höjder 
på båda sidor om vattendraget. På avstånd finns  

Nelhammar järnvägsstation på sträckningen Bjärka 
Säby-Åtvidaberg-Västervik längs den så kallade 
Tjustbanan. Bron kan lätt observeras både av 
trafikanterna som passerar längs väg 888 i nord ost och 
de som ska trafikera bron. Ett faktum som ger goda 
möjligheter att både förstå vad som bär trafiken över 
hindret och hur detta är beskaffat.

Under snart 90 år har bron tjänat sina syften, vilket 
måste anses som en aktningsvärd tid med tanke på 
utvecklingen i trafikintensitet, fordonens typ och vikt. 
Åldern är ett grundläggande värde tillsammans med 
material- och teknikhistoriska aspekter. Konstruktionen 
med dess väl tilltagna balkar och tidstypiska form, de 
bearbetade ytorna och det utmärkta broläget bildar 
tillsammans utgångspunkten för den höga klassningen. 
Bron måste anses ha lika högt bevarandevärde som de 
broar som ingår i Vägverkets Nationella bevarandeplan.

Betongbalkbron över Storån ligger helt öppet i det agrara landskapet och minner om 1910-talets brobyggnadskonst.
Foto: Kulturbyggnadsbyrån, Sven Olof Ahlberg
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Brofakta H23 8-23-1
Vägnummer: 889 
Hinder: Storån
Antal spann och typ: Fritt upplagd balkbro av armerad betong i 
ett spann.
Tagen idrift år: 1918
Total brolängd: Okänt
Konstruktör: Okänd
Entreprenör: Okänd

Värdering
Ålder: 8
Pionjär - konstruktion: 1
Pionjär - material: 1
Ursprunglighet: 6
Sällsynthet: 3
Brolandskap: 0
Skönhetsvärde / Formoptimering: 3 
Medvetet arkitektoniskt uttryck: 2
Exponerbarhet: 5 
Trafikanternas möjlighet att se bron: 5
Tillgänglighet: 2
Upplevelsevärde: 8

Total värderingspoäng: 44

Bevarandekategori: A - Brominnesklass

Begränsningstavlorna visar att det är en äldre bro som 
snart ska korsas. Korta fyllnadsbankar leder fram till 
broläget som därmed blir något upphöjt i förhållande till 
omgivningen. Foto: Kulturbyggnadsbyrån, Sven Olof Ahlberg

Fortfarande kan man se märkena efter de 
stenhuggeriverktyg som användes då betongytorna 
krysshamrades. Foto: Kulturbyggnadsbyrån, Sven Olof 
Ahlberg
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H120 Bro över Emån vid Högsby

Vid Högsby rinner Emån runt samhället och på 
två ställen korsas vattendraget av imponerande 
stenvalvbroar. Bron ovan är den mest imponerande. 
Inte enbart på grund av längden utan minst lika mycket 
tack vare det mycket välgjorda stenhuggeriarbetet. 
En närmare granskning av valven avslöjar exempelvis 
de renhuggna kanterna på varje valvsten, vilka 
tillsammans bildar en elegant valvmarkering som är 
något avsmalnande vid hjässan. Pelarnosarna är stramt 
utformade med en spetsighet och tydlighet som står i 
kontrast till de eleganta bågarnas rytmiskt upprepade 
form.

Vid en ombyggnad har bron bakgjutits med betong 
och försetts med en broana vars kantbalkar står för 
en formmässig horisontalitet som saknades hos den 
ursprungliga konstruktionen.

Den välexponerade bron kan observeras ganska lätt 
från omgivningarna även om trafikanterna endast kan se 
en bråkdel av bärverket innan överfart. Placeringen i en 
tätort är dessutom idealisk för tillgängligheten.

En på det hela taget estetiskt tilltalande stenvalvbro 
med stora kvaliteter, vilket väl motiverar dess plats i 
Vägverkets Nationella bevarandeplan.

Södra Sveriges mest imponerande stenvalvbro? Ja, inte är det många broar som kan mäta sig med denna imposanta 
konstruktion över Emån vid Högsby. Foto: Kulturbyggnadsbyrån, Sven Olof Ahlberg
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Brofakta H120 8-120-1
Vägnummer: 34 
Hinder: Emån
Antal spann och typ: Stenvalvbro i tio spann bakgjuten med 
betong.
Tagen idrift år: 1887
Total brolängd: 110,4 m
Konstruktör: Okänd
Entreprenör: Okänd

Värdering
Bevarandekategori: N – Ingår i Vägverkets  

Nationella bevarandeplan.
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H 58 Bro över Tynnsån vid Magsjöns utlopp i Havet

Vid en reglering av vattenföringen i Tynnsån i början av 
1930-talet, kanaliserades ån och dess kanter stensattes 
bitvis. I samband med detta arbete uppfördes en ny 
bro över ån, strax uppströms Havets kvarn. Bron är en 
plattbro av armerad betong i ett spann med påfallande 
hög fri höjd över hindret. Den korta spännvidden och 
den fria höjden ger ett robust och säreget utseende 
som förstärks av brons ursprungliga betonggardister, 
vilka fortfarande tjänar sina syften. En nutida trafikant, 
som färdas på den småkuperade och krokiga vägen 
fram till broläget, slås av de karaktärsfulla gardisterna 
och den förhållandevis orörda bron. Gardister av 
denna typ är idag en sällsynt företeelse på det svenska 
vägnätet och utgör tillsammans med de välgjorda, 
höga landfästena av huggen granit, brons kärnvärden. 
Även det natursköna broläget med en mindre gård – 
ursprungligen mjölnarbostad – kvarnbyggnad och en 
blandskogsdominerad omgivning, bildar en tilltalande 
inramning till broläget. 

Karaktäristiskt betongbroutseende från tidigt 1930-tal med den ursprungliga formen och känslan i synnerligen 
välbevarat skick. Foto: Kulturbyggnadsbyrån, Sven Olof Ahlberg
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Brofakta H58 8-58-1
Vägnummer: 858 
Hinder: Tynnsån
Antal spann och typ: Fritt upplagd plattbro av armerad betong i 
ett spann.
Tagen idrift år: 1934
Total brolängd: ca 20 m
Konstruktör: Harald Hulthén, Kalmar
Entreprenör: Okänd

Värdering
Bevarandekategori: N – Ingår i Vägverkets  

Nationella bevarandeplan.

En slingrande grusväg leder fram till broplatsen vid Havets kvarn. Det moderna trästaketet vid hagen förtar dock något 
av helhetsintrycket. Foto: Kulturbyggnadsbyrån, Sven Olof Ahlberg
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H 86 Bro över Silverån vid Hulingsryd, Kyrke bro

Valvbron över Silverån i Hultsfred har nyligen renoverats med byte av kantbalk och nya räcken. Åtgärder som dessvärre 
förgrovar utseendet och därmed kan upplevas som okänsliga. Foto: Kulturbyggnadsbyrån, Sven Olof Ahlberg

I norra utkanten av Hultsfred passerar den gamla 
infartsvägen över Silverån på en betongvalvbro 
från 1926. Bron projekterades och uppfördes av 
Aktiebolaget Christiani & Nielsen – ett legendariskt 
brobyggnadsföretag som särskilt uppmärksammats 
för deras många bågbrokonstruktioner i norra och 
mellersta Sverige. Valvbron i Hultsfred är uppförd 
ganska sent med tanke på konstruktionen. Mot slutet 
av 1920-talet hade balkbroar och plattrambroar på 
allvar etablerat sig som normgivande brokonstruktioner. 
Möjligen har beställaren velat bekräfta brons 
tätortsnära läge med en estetiskt tilltalande 
konstruktion – en valvbro.

Bron i Hultsfred har en flack valvform med nubbstens-
klädda landfästen. Ursprungligen tangerade valvhjässan 
en smäcker kantbalk, men vid en nyligen genomförd 
renovering har kantbalkarna förgrovats kraftigt. 
Dessvärre har detta inverkat menligt på brons form så 
att man idag upplever den som oformlig och klumpig. 
Valvets smäckra form har bildligt “ätits upp” av den 
dominerande kantbalken.

På södra sidan av bron finns rester efter stensatta 
landfästen från en äldre bro som revs när den 

nuvarande stod klar. Omgivningarna domineras 
av tätortsbebyggelse blandad med skogspartier. 
Exponerbarheten är utmärkt och hela bron är 
synlig från både norra och södra sidan. Trafikanterna 
passerar över bron i en S-kurva, vilket både håller 
nere hastigheten och gör att bärverket är synligt innan 
överfart. 
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Bron är tämligen smal med gångbanor på båda sidor av brobanan. Vägsträckningen över bron i S-kurva ger dock goda 
förutsättningar för trafikanterna att se bron innan överfart. Foto: Kulturbyggnadsbyrån, Sven Olof Ahlberg

Brofakta H86 8-86-1
Vägnummer: 697 
Hinder: Silverån
Antal spann och typ: Silverån
Tagen idrift år: 1926
Total brolängd: ca 28,5 m
Konstruktör: Christiani & Nielsen, Stockholm
Entreprenör: Christiani & Nielsen, Stockholm

Värdering
Bevarandekategori: N – Ingår i Vägverkets  

Nationella bevarandeplan.
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Ett kort betongbalkspann på drygt 8 meter med 
ett välbevarat yttre som direkt leder tankarna till 
1930-talets funktionalistiska betongbrobyggnader. 
Broplatsen ligger längs en grusväg som passerar 
genom utkanterna av S:t Sigfrids samhälle och brons 
utformning med ca 0.8 meter höga balkar har föranlett 
en svag puckelformad vägbana. Grönmålade rörräcken 
bärs upp av brons ursprungliga betonggardister som 
tillsammans utgör en tidsmarkör som numera syns allt 
mer sällan på det allmänna vägnätet. Den välbevarade 
räckeskonstruktionen har kompletterats med en 
galvaniserad navföljare som sannolikt har skyddat 
gardisterna från påkörningsskador, men samtidigt ger 
överbyggnaden ett något grovt utseende.

Bärverkets tre huvudbalkar vilar på landfästen av betong 
vars sido- och frontmurar är klädda med välgjorda 
granitmurar. Stenmurverket övergår på ett naturligt 
och balanserat sätt i de stenkoner som markerar 
övergången mellan de korta fyllnadsbankarna och 
landfästena. På nordvästra sidan av bron finns en kort 
granitmur som troligen är rester efter ett av landfästena 
till en äldre bro.

Bärigheten är nedsatt och vid en närmare granskning 

av bärverket syns karbonatiseringsskador och 
mindre sprickbildningar. Vi en renovering är det 
synnerligen viktigt att både bärverkets form och ytor 
bibehålls. Särskilt räckesutformningen med de slanka 
betonggardisterna och kantbalkens ursparningar är 
centrala för brons karaktär och får inte förvanskas.

En på det hela taget harmonisk betongbro med tydlig 
form och i ett välexponerat läge.

Karaktäristiskt betongbroutseende från tidigt 1930-tal med den ursprungliga formen och känslan i synnerligen 
välbevarat skick. Foto: Kulturbyggnadsbyrån, Sven Olof Ahlberg

H 171 Bro över S:t Sigfridsån vid S:t Sigfrid
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Brofakta H171 8-171-1
Vägnummer: 556 
Hinder: S:t Sigfridsån
Antal spann och typ: Fritt upplagd betongbalkbro i ett spann.
Tagen idrift år: ca 1930
Total brolängd: ca 11,8  m
Konstruktör: Okänd
Entreprenör: Okänd

Värdering
Bevarandekategori: N – Ingår i Vägverkets  

Nationella bevarandeplan.

Korta fyllnadsbankar leder fram till bron, vilket syns som en svagt puckelformad vägbana. Grusväg, grönmålade 
rörräcken och betonggardister är idag ovanligt på det allmänna vägnätet.  Foto: Kulturbyggnadsbyrån, 
Sven Olof Ahlberg



64

En vacker och välgjord stenvalvsbro i två nästan 
symmetriska spann som vid en hastig blick ter 
sig tämligen orörd. En närmare granskning visar 
dock att bron har bakgjutits med armerad betong. 
Räckeskonstruktionen är i stort sett orörd och ger ett 
ursprungligt intryck även om de galvaniserade topp- 
och navföljarna känns något moderna jämfört med det 
ålderdomliga stenmurverket. Brons sidomurar övergår 
i korta stödmurar för de fyllnadsbankar som leder fram 
till bärverket.

Bron ligger i ett naturskönt område med spridd 
gårdsbebyggelse runt Arby kyrka. Åbrinkarna kantas av 
lövträd och den meandrande ån slingrar sig fram genom 
det agrara landskapet.Tillfartsvägarna går i kurvor från 
båda håll, vilket skapar utmärkta förutsättningar för 
trafikanterna att se både bron och broplatsen innan 
överfart. Det är inte svårt att föreställa sig broplatsen 
som ett naturligt broläge med åtskilliga hundra års 
historia.

Från sidan syns tydligt hur de två spannen är tämligen identiska och att murverket till största delen består av endast 
svagt bearbetade stenar. Foto: Kulturbyggnadsbyrån, Sven Olof Ahlberg

H 274 Bro över Hagbyån vid Arby kyrka



65

Brofakta H274 8-274-1
Vägnummer: 534 
Hinder: Hagbyån
Antal spann och typ: Stenvalvbro bakgjuten med betong i två 
spann.
Tagen idrift år: Okänt
Total brolängd: ca 24 m
Konstruktör: Okänd
Entreprenör: Okänd

Värdering
Bevarandekategori: N – Ingår i Vägverkets  

Nationella bevarandeplan.

Stengardisterna är integrerade i sidomurarna på ett konstfullt sätt även om några har fått påkörningsskador och lagats 
med pågjutningar av armerad betong. Foto: Kulturbyggnadsbyrån, Sven Olof Ahlberg
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H 357 Bro över bäck N Kvinneby

En liten kalkstensbro över mindre bäck på Öland. Kan 
det vara intressant? Ja, om man beaktar anknytningen 
till det lokala byggnadsmaterialet och sätter in bron 
i sitt sammanhang med övriga broar av denna typ 
i grannskapet. Konstruktionen är uråldrig och har 
direkta drag tillbaka till romarnas ingenjörskonst då 
valvslagningstekniken utvecklades till en konstart. I detta 
fall handlar det mer om en traditionell valvbro med 
stark lokalförankring. De kvarvarande broarna av denna 
typ är uppförda under en trettioårsperiod och det är 
sannolikt att samma grupp av hantverkare låg bakom 
flera av dem.

Med tanke på att det närliggande Alvaret är upptaget på 
UNESCO:s Världsarvslista, bör dessa broar bevaras som 
en del av det lokalhistoriska arvet. Dessutom återfinns 
kalkstensbroar endast på ett fåtal ställen i landet, vilket 
gör dem intressanta även i ett riksperspektiv.

Broplatsen bör skyltas tillsammans med övriga broar 
längs väg 925.

Smäcker kalkstensbro med öländska förtecken. Notera de uppdragna stenbarriärena som bildar “räcken”.
Foto: Kulturbyggnadsbyrån, Sven Olof Ahlberg
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Brofakta H357 8-357-1
Vägnummer: 925 
Hinder: bäck
Antal spann och typ: Stenvalvbro i ett spann.
Tagen idrift år: 1890
Total brolängd:  Okänt
Konstruktör: Okänd
Entreprenör: Okänd

Värdering
Bevarandekategori: N – Ingår i Vägverkets  

Nationella bevarandeplan.

Ett lite utdraget valv vars nedersta delar har lagts i bruksmur. Foto: Kulturbyggnadsbyrån, Sven Olof Ahlberg
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H 356 Bro över Torvmosens utlopp vid S Kvinneby

Broar av kalksten är inte särskilt vanliga i Sverige bortsett från på östra Öland där de förekommer främst längs väg 
925. Foto: Kulturbyggnadsbyrån, Sven Olof Ahlberg

Lokala byggnadsmaterial har alltid legat nära till hands 
då till exempel broar skulle uppföras. På Öland finns 
goda exempel på detta i de små stenvalvbroar av 
skiftande ålder och karaktär som byggts med kalksten. 
Denna bro på en liten avställd vägstump längs väg 925 
är typisk för dessa broar. En låg, enkel brobyggnad av 
staplad sten i kallmur – ej bruksmur – där stenarna 
har dragits upp över brobanan till en låg stenbarriär. 
Formmässigt domineras bron av de små stenarnas 
tämligen jämna skift och en svagt puckelformig brobana 
som höjer sig över det omgivande flacka och karga 
Alvaret.

Närheten till den nuvarande vägen gör exponeringen 
utmärkt och det finns goda möjligheter till parkering.

Bron ingår i en grupp med bevarandevärda broar av 
samma typ och av likvärdig ålder som tillsammans bör 
hanteras som en enhet.
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Brofakta H356 8-356-1
Vägnummer: längs väg 925
Hinder: Torvmossens utlopp
Antal spann och typ: Valvbro av sten i två spann.
Tagen idrift år: 1890
Total brolängd: Okänt
Konstruktör: Okänd
Entreprenör: Okänd

Värdering
Bevarandekategori: N – Ingår i Vägverkets  

Nationella bevarandeplan.

Karaktäristiskt öländskt landskap – Alvaret – här med en kalkstensbro som känns sprungen direkt ur det lokala berget.
Foto: Kulturbyggnadsbyrån, Sven Olof Ahlberg
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H 186 Bro över bäck S Gårdby kyrka, Landborgsbron

Kalkstensbroarna på Öland är likartade i sina 
konstruktioner där valvet som bärande element 
har använts för att föra lasterna över hindren. 
Landborgsbron är byggd 1914 och har ett tämligen 
flackt, stickbågigt valv som är lagt i en bruksmur. Valvet 
är tydligt markerat i brons sidor och kontrasterar 
på ett elegant och tydligt sätt mot de horisontellt 
orienterade stenarna i sidomurarna.

Brons uppdragana sidomurar ger ett monolitiskt 
intryck till stor del beroende på sidomurarnas höjd 
i förhållande till spännvidd och det omgivande flacka 
landskapet. På grund av den insmalnade vägbanan 
märker trafikanterna broplatsen men de låga 
barriärerna är så diskreta att de knappast upplevs som 
ett verkligt hinder.

Bron ligger i ett typsikt öländskt landskap med 
betesmarker och låg buskig vegetation som bryts 
av enstaka trädridåer längs den lilla bäcken. I Norr 
ligger Gårdby kyrka med en byliknande gårds- och 
villabebyggelse.

Kalkstensbron bör skyltas tillsammans med övriga 
broar av samma typ i området.

En tämligen sent uppförd kalkstensbro från 1914 vars sidomurar dragits upp över brobanan till barriärer.
Foto: Kulturbyggnadsbyrån, Sven Olof Ahlberg
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Brofakta H186 8-186-1
Vägnummer: längs väg 925
Hinder: Bäck
Antal spann och typ: Valvbro av sten i ett spann.
Tagen idrift år:  1914
Total brolängd: Okänt
Konstruktör: Okänd
Entreprenör: Okänd

Värdering
Ålder: 7
Pionjär - konstruktion: 0
Pionjär - material: 0
Ursprunglighet: 6
Sällsynthet: 0
Brolandskap: 0
Skönhetsvärde / Formoptimering: 0 
Medvetet arkitektoniskt uttryck: 0
Exponerbarhet: 5 
Trafikanternas möjlighet att se bron: 5
Tillgänglighet: 2
Upplevelsevärde: 6

Total värderingspoäng: 31

Bevarandekategori: B – Utförliga åtgärder

Trafikanterna längs väg 925 möter Landborgsbron via en svag kurva från norr och broläget kan upplevas som något 
överraskande. De låga barriärerna är tämligen diskreta och avslöjar inte mycket om brons eleganta linjer.
Foto: Kulturbyggnadsbyrån, Sven Olof Ahlberg



72

H 857 Bro över Torpbrobäcken S Hulterstad

Kalkstensberggrunden på Öland har avsatt spår i den 
lokala byggnadstraditionen under åtskilliga hundra år. 
Många fähus och även äldre bostadshus har grunder 
och väggar i kalksten. Dessutom har stenen bränts till 
kalk för puts och murbrukstillverkning. Även broarna 
har i många fall uppförts av kalksten som med sin 
sedimentära struktur är tämligen lätt att bryta och 
bearbeta. Stenen förkommer naturligt i tunna skift, så 
kallade klov, som vanligtvis är separerade från varandra 
genom ett tunt lager med lerhaltiga, mjuka mineral.

Brons form är tydligt präglad av kalkstenens struktur 
där alla stenarna är låga och korta vilket ger en 
finmönstrad yta. Även valven är lagda med samma 
typ av sten, vilket ger en fin och skarpskuren form. 
Barriärerna är något uppdragna över brobanan och har 
en svagt bruten form som syns vid passage över bron. 

Broplatsen är tämligen anonym med endast de låga 
barriärerna som påvisar bron. Angörande vägar är 
helt plana och raka, vilket gör att trafikanterna kan se 
broplatsen redan från långt håll.

Karaktärsfull brobyggnad av kalksten i ett kargt och vindpinat landskap. En syn som endast återfinns på Öland.
Foto: Kulturbyggnadsbyrån, Sven Olof Ahlberg
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Brofakta  H857 8-857-1
Vägnummer: 925
Hinder: Torpbrobäcken
Antal spann och typ: Valvbro av sten i två spann.
Tagen idrift år: 1915
Total brolängd: Okänt
Konstruktör: Okänd
Entreprenör: Okänd

Värdering
Ålder: 8
Pionjär - konstruktion: 0
Pionjär - material: 0
Ursprunglighet: 6
Sällsynthet: 0
Brolandskap: 2
Skönhetsvärde / Formoptimering: 0 
Medvetet arkitektoniskt uttryck: 0
Exponerbarhet: 5 
Trafikanternas möjlighet att se bron: 5
Tillgänglighet: 2
Upplevelsevärde: 6

Total värderingspoäng: 34

Bevarandekategori: B – Utförliga åtgärder

Barriärernas form och höjd avslöjar att det finns en ovanlig brokonstruktion under vägbanan.
Foto: Kulturbyggnadsbyrån, Sven Olof Ahlberg
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H 140 Bro över Emåns norra gren vid Emsfors

Vid Emsfors korsas Emån av en gammal väg som i alla 
tider har föranlett brobyggarna att korsa den emellanåt 
strida Emån på bästa möjliga sätt. Ån har på platsen tre 
grenar; norra grenen, högvattenfåran och huvudgrenen. 
År 1914 var det dags att förnya broarna och man 
vände sig då till John Ekelund (1865-?) distriktsingenjör 
i Östra väg- och vattenbyggnadsdistriktet för att få 
ritningar till broana. Valet föll då på konstruktioner i det 
nya materialet armerad betong. Ekelund hade redan 
genomfört ett antal broprojekt i betong och var väl 
förtrogen med materialet.

Alla broarna i Emsfors är av samma typ av konstruktion 
– fritt upplagda balkbroar av armerad betong i ett eller 
två spann. Broarna är alla bevarandevärda och beskrivs 
på de följande uppslagen.

Norra grenens bro är den kortaste av broarna och 
har kvar mycket av sin ursprungliga karaktär bortsett 
från de senare tillkomna räckena. Stenlandfästen i 
kvaderhuggen sten i jämna skift och med svagt lutande 
sidor ger ett robust och rustikt intryck.  Bärverket av 
betong har formats på ett tilltalande sätt med listverk, 
fasade kantbalkar och formoptimerade anslutningar 
till stenstöden. En på det hela taget god material 

och formhantering som ger ett harmoniskt intryck. 
Exponerbarheten är som vid alla broarna begränsad 
på grund av den svåra terrängen med vegetation, 
otillgängliga stränder och privat tomtmark.

Norra grenen av Emån vid Emsfors överbryggas av en 12,5 meter lång balkbro av armerad betong. Bortsett från nyare 
räcken har bron kvar mycket av sin ursprungliga karaktär. Foto: Kulturbyggnadsbyrån, Sven Olof Ahlberg
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Brofakta H140 8-140-1
Vägnummer: 642 
Hinder: Emåns norra gren
Antal spann och typ: Fritt upplagd balkbro av armerad betong i 
ett spann.
Tagen idrift år: 1914
Total brolängd: ca 12,5 m
Konstruktör: John Ekelund, distriktschef i östra väg- och vatten-
byggnadsdistriktet.
Entreprenör: Okänd

Värdering
Ålder: 8
Pionjär - konstruktion: 1
Pionjär - material: 1
Ursprunglighet: 6
Sällsynthet: 3
Brolandskap: 4
Skönhetsvärde / Formoptimering: 3
Medvetet arkitektoniskt uttryck: 2
Exponerbarhet: 3
Trafikanternas möjlighet att se bron: 1
Tillgänglighet: 2
Upplevelsevärde: 8

Total värderingspoäng: 42

Bevarandekategori: B - Utförliga åtgärder

Nedsatt bärighet gäller för alla de tre broarna över Emån i Emsfors. Strax öster om samhället finns dock en modern 
väg med full bärighet, se kartan nedan. Foto: Kulturbyggnadsbyrån, Sven Olof Ahlberg
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H 139 Bro över Emåns högvattengren vid Emsfors

En bro som är förvillande lik systerbron över Emåns 
norra gren. Samma konstruktion – fritt upplagd balkbro 
av armerad betong i ett spann – och samma utseende. 
På bilden ovan syns de små koner av ordnad sten som 
avslutar de fyllnadsbankar som leder fram till broarna. 

Vid en senare renovering av betongytorna har dessa 
sprutats med betong, vilket gett en flammig och 
grovgrängad yta som upplevs som något störande. Nya 
galvaniserade räcken känns främmande men i övrigt har 
bron kvar mycket av sin ursprungliga karaktär från 1914. 

En närmare granskning av bron avslöjar att sprickor i 
kantbalkar och bärverk förekommer i riklig mängd. 

Högvattengrenen av Emån var vid fotograferingstillfället i det närmaste torrlagd. Bärverket är något flammigt beroende 
på den betongsprutning som tillfört ett nytt ytskikt. Foto: Kulturbyggnadsbyrån, Sven Olof Ahlberg
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Brofakta H139 8-139-1
Vägnummer: 642 
Hinder: Emåns högvattengren
Antal spann och typ: Fritt upplagd betongbalkbro i ett spann.
Tagen idrift år: 1914
Total brolängd: ca 16,5 m
Konstruktör: John Ekelund, distriktschef i östra väg- och vatten-
byggnadsdistriktet.
Entreprenör: Okänd

Värdering
Ålder: 8
Pionjär - konstruktion: 1
Pionjär - material: 1
Ursprunglighet: 6
Sällsynthet: 3
Brolandskap: 4
Skönhetsvärde / Formoptimering: 3
Medvetet arkitektoniskt uttryck: 2
Exponerbarhet: 5
Trafikanternas möjlighet att se bron: 1
Tillgänglighet: 2
Upplevelsevärde: 8

Total värderingspoäng: 44

Bevarandekategori: B - Utförliga åtgärder

Trafikanterna möter tämligen smala passager över alla tre broar i Emsfors. De senare tillkomna räckena avslöjar dock 
inte att broarna byggdes redan 1914. Foto: Kulturbyggnadsbyrån, Sven Olof Ahlberg
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H 117 Bro över Emåns huvudgren vid Emsfors

Emåns huvudfåra är så bred att man behövde två spann för att leda vägen över hindret. Balkspannen är fritt upplagda 
på landfästen och mellanstöd. Foto: Kulturbyggnadsbyrån, Sven Olof Ahlberg

Längsta bron i Emsfors leder över Emåns huvudfåra i 
två spann. Bron har samma konstruktion som de andra 
två broarna i området. Mellanstödet är – liksom land-
fästena – uppfört i kvaderhuggen natursten i jämna skift.  
Stenarnas råkoppsytor ger ett ålderdomligt och rustikt 
intryck som kontrasterar mot den släta betongen. Vid 
en senare utförd betongsprutning har dock balkliven 
fått en flammig yta som stör upplevelsen av den i övrigt 
tilltalande bron.

Även denna bro har inget som avslöjar för trafikanten 
vad som döljer sig under slitskiktet på vägen. Räckena 
är bytta till en modernare galvaniserad variant och den 
raka vägsträckningen gör att bärverket är helt dolt 
under överfart.

Tillsammans utgör broarna i Emsfors ett tidsdokument 
från betongbrobyggandets barndom som är väl värt att 
vårdas och bevara.
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En ganska lång och smal passage är allt som möter en nutida trafikant över broarna vid Emsfors. Inget avslöjar att 
broarna har legat på platsen i över 90 år. Foto: Kulturbyggnadsbyrån, Sven Olof Ahlberg

Brofakta H117 8-117-1
Vägnummer: 642 
Hinder: Emåns huvudgren
Antal spann och typ: Fritt upplagd betongbalkbro i två spann.
Tagen idrift år: 1914
Total brolängd: ca 35 m
Konstruktör: John Ekelund, distriktschef i östra väg- och vatten-
byggnadsdistriktet.
Entreprenör: Okänd

Värdering
Ålder: 8
Pionjär - konstruktion: 1
Pionjär - material: 1
Ursprunglighet: 6
Sällsynthet: 3
Brolandskap: 4
Skönhetsvärde / Formoptimering: 3
Medvetet arkitektoniskt uttryck: 2
Exponerbarhet: 5
Trafikanternas möjlighet att se bron: 1
Tillgänglighet: 2
Upplevelsevärde: 8

Total värderingspoäng: 44

Bevarandekategori: B - Utförliga åtgärder
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H 21 Bro över Storsjöns utlopp vid Edsbruk

Stenvalvbroar är en heterogen brotyp som kan innehålla 
broar av skiftande karaktär. Bron över Storsjöns 
utlopp vid Edsbruk tillhör den estetiskt tilltalande och 
välproportionerade gruppen. Det stickbågiga valvet har 
en tydlig markering i sidan av bron och valvformen är 
något avsmalnande mot hjässan, vilket understryker 
spänsten i valvet. Sidomurarnas kvaderhuggna stenar i 
jämna skift ger ett solitt intryck samtidigt som uttrycket 
ansluter väl till omgivande bruksmiljö.

Överbyggnaden kröns av räckeskonstruktionernas 
stengardister, vitmålade U-balkar som navföljare och 
grova toppföljare av räler – tydliga kännetecken på en 
åldersdiger brokonstruktion.

Trafikanterna har dessvärre ingen möjlighet att se 
bärverket innan överfat. Bron är dock välexponerad 
från de parkliknande omgivningarna.

Betongkonstruktionerna vid det ena landfästet är rester 
efter en militär bomkonstruktion som uppfördes för att 
kunna spärra av vägen i händelse av ofred. Med tanke 
på betongens utseende bör denna konstruktion vara 
uppförd under andra världskriget.

Bron över Storsjöns utlopp är skönt belägen och det stickbågiga stenvalvet harmonierar med resten av bruksmiljön. I 
bildens vänsterkant syns resterna efter en militär bomkonstruktion som användes för att spärra av vägen i händelse av 
ofred. Foto: Kulturbyggnadsbyrån, Sven Olof Ahlberg
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En bro i ett pastoralt landskap där den vitmålade navföljaren av U-balkstyp och toppföljarna av räler avslöjar för den 
observante trafikanten att bron har åtskilliga år på nacken. Foto: Kulturbyggnadsbyrån, Sven Olof Ahlberg

Brofakta H21 8-21-1
Vägnummer: 888 
Hinder: Storsjöns utlopp
Antal spann och typ:  Valvbro av sten i ett spann.
Tagen idrift år: 1916
Total brolängd: ca 20 m
Konstruktör: Okänd
Entreprenör: Okänd

Värdering
Ålder: 8
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: 6

Total värderingspoäng: 33

Bevarandekategori: B - Utförliga åtgärder
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H 29 Bro över Långsjön V Ankarsum,  Anvedebo bro 

Aktiebolaget Armerad Betong uppförde 1933 denna 
bågbro över Långsjön i en för tiden typisk stil. 
Betongkonstruktionerna är materialoptimerade och 
hela bron karaktäriseras av olika byggnadselement – 
balkar, bågar, ramben, plattor och diverse ståldetaljer. 
Sammantaget har bron en form som ansluter väl till 
1930-talets funktionalistiska ideal där ingenjörsestetiken 
får blomma ut till fullo.  Anvedebo bro har ett luftigt 
och tilltalande bärverk där de korta sidospannen vilar 
på smäckra betongstöd, brobaneplattan är upphängd i 
slanka hängstag och bågarnas mjuka linjer tillsammans 
ger ett positivt intryck. De grönmålade ståldetaljerna 
– hängstag och brobanebalkar – kontrasterar mot 
brons i övrigt betonggrå ytor. Brons totala längd är 
ca 118 meter, vilket är långt med tanke på sydsvenska 
förhållanden. Bågbroar med liknande dimensioner finns 
normalt betydligt längre upp i landet.

Bågbroar där brobanan är inhängd i brösthöjd är 
tämligen ovanliga i Sverige. Brotypen används normalt 
där den fria höjden över vattnet är betydligt högre 
än vad som är fallet vid Anvede bro. Ett av de mest 
kända exemplen på denna brotyp är den imponerande 
Djuröbron i Stockholm skärgård.

Trafikanterna nalkas bron via ganska långa och höga 
fyllnadsbankar som leder upp till landfästena. Bankarna 
avslutas med ordnade koner av natursten. Räcket 
är av senare modell med galvaniserade stolpar och 
navföljare av Europatyp. Omgivningarna domineras av 
blandskogsvegetation med spridd bebyggelse i utkanten 
av samhället. Bron är välexponerad och de högresta 
bågarna syns väl längs vattnet. 

Anvedebro utanför Ankarsrum har spänstiga bågar och ett välexponerat läge där den tämligen stora bron ses från långt 
håll längs vattnet. Foto: Kulturbyggnadsbyrån, Sven Olof Ahlberg
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Trafikanternas möte med bron upptas till stor del av de högresta bågarna och det faktum att brobanan är så smal att 
det är förbjudet att mötas på bron. Foto: Kulturbyggnadsbyrån, Sven Olof Ahlberg

Brofakta H29 8-29-1
Vägnummer: 786 
Hinder: Långsjön
Antal spann och typ: Bågbro av betong med brobanan inhängd i 
brösthöjd. Ett bågspann, korta sidospann av plattyp.
Tagen idrift år: 1933
Total brolängd: 118 m
Konstruktör: AB Armerad Betong, Malmö
Entreprenör: AB Armerad Betong, Malmö

Värdering
Ålder: 6
Pionjär - konstruktion: 1
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: 6

Total värderingspoäng: 36

Bevarandekategori: B - Utförliga åtgärder
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H 67 Bro över Emån N Lilla Aby

En brointresserad trafikant förväntar sig knappast år 
2007 att få uppleva en bro som denna kontinuerliga 
stålbalkbro över Emån vid Lilla Aby söder om Målilla. 
Bron har en mycket ålderdomlig konstruktion i stöden 
som består av träpålar som sammanfogats med tvärbjäl-
kar vid pelartopparna. Stöden bär de kontinuerliga stål-
balkarna som i sin tur bär upp slitbaneplanken. Om man 
bortser från stålbalkarna är detta samma typ av bro-
konstruktion som har använts i flera tusen år. En särskilt 
berömd träbro av denna typ var den 400 meter långa 
bro som användes då Caesars armé korsade floden 
Rhen i närheten av den tyska staden Bonn år 55 f.Kr. 
Emåbron har isbrytare i form av snedställda stockar 
framför mellanstöden, en konstruktion som även åter-
finns på en av få kvarvarande träbroar från 1500-talet – 
Ponte degli Alpini i Bassano del Grappa, Italien. 

Trafikanterna har goda möjligheter att se delar av bron 
innan överfart eftersom vägen går i långsträckta kurvor 
från båda håll. Broläget är dessutom uppbankat, vilket 
ytterligare förbättrar exponeringen. Det saknas dock 
parkeringsmöjligheter längs den tämligen smala vägen.

Enstaka broar av denna typ finns på det enskilda vägnä-
tet i Sverige medan Emåbron är tämligen ensam på det 
allmänna vägnätet. En bro som på ett påtagligt sätt min-
ner om brohistorien och därför är väl värd att bevara.

Vägverkets kanske märkligaste och mest oväntade bro i Region Sydöst är denna stålbalkbro vars konstruktion med stöd  
av träpålar till och med söker sin like i landet, åtminstone på det allmänna vägnätet.
Foto: Kulturbyggnadsbyrån, Sven Olof Ahlberg

Träpålarna som bildar stöd utgör ett virrvarr av 
diagonaler och vertikaler som för ned lasterna till 
fast mark. Brokonstruktionen är ålderdomlig och 
användes bland annat av romerska ingenjörstrupper 
vid brobyggen över stora floder under fälttågen för 
över 2 000 år sedan. 
Foto: Kulturbyggnadsbyrån, Sven Olof Ahlberg



85

Broläget är upphöjt och den smala och ganska långa brobanan upplevs vid passage som trång. Anslutande vägar ligger i 
kurva från båda håll, vilket skapar goda förutsättningar för trafikanterna att se både bron och hindret innan överfart.
Foto: Kulturbyggnadsbyrån, Sven Olof Ahlberg

Brofakta H67 8-67-1
Vägnummer: 677 
Hinder: Emån
Antal spann och typ: Kontinuerlig stålbalkbro med valsade balkar 
i sex spann.
Tagen idrift år: 1948
Total brolängd: ca 52 m
Konstruktör: Kungliga Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen, kon-
struktionsbyrån, Stockholm.
Entreprenör: Okänd

Värdering
Ålder: 5
Pionjär - konstruktion: 0
Pionjär - material: 0
Ursprunglighet: 6
Sällsynthet: 6
Brolandskap: 0
Skönhetsvärde / Formoptimering: 0
Medvetet arkitektoniskt uttryck: 0
Exponerbarhet: 5 
Trafikanternas möjlighet att se bron: 3
Tillgänglighet: 4
Upplevelsevärde: 8

Total värderingspoäng: 37

Bevarandekategori: B - Utförliga åtgärder
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Förteckning över broarna i Blekinge 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.

K 9 – Blekinge län

Kbnr I drift år Objektnamn    Brotyp Kommun  Ort  Förslag till åtgärder
K107 1865 Bro över Mörrumsån vid Mörrum  12 Karlshamn  Mörrum  N - Nationella planen
K194 1700 Bro över Norjesund (södra bron) vid Norje  15 Sölvesborg  Norje  N - Nationella planen

K87 1930 Bro över Mörrumsån vid Svängsta station  15 Karlshamn  Svängsta  B - Utförliga åtgärder
K151 1932 Bro över Nättrabyån vid Notarna  12 Karlskrona  Notarna  B - Utförliga åtgärder

K1 1932 Bro över Brömsebäck (västra bron) vid Brömsebro stn 12 Karlskrona  Brömsebro C - Normala åtgärder
K505 1900 Bro över Brömsebäck (södra) vid Bröms  12 Karlskrona  Bröms  C - Normala åtgärder
K259 1962 Bro över järnväg och Mörrumsån i Svängsta  34S Karlshamn  Svängsta  C - Normala åtgärder
K49 1939 Bro över kanal SO Långgölsmåla i Ronneby  61 Ronneby  Långgölsmåla C - Normala åtgärder
K77 1905 Bro över Mörrumsån vid Åkeholms station  15 Karlshamn  Åkesholm  C - Normala åtgärder
K241 1964 Bro över sund mellan vid Almö udde O V. Hästholmen  101 Ronneby  Almö udde  C - Normala åtgärder
K252 1961 Bro över allmän väg vid Fredriksdal (tpl nättraby) 62 Karlskrona  Allmän väg  C - Normala åtgärder
K51 1948 Bro över Ronnebyån vid Karlsnäs   74 Ronneby  Karlsnäs  C - Normala åtgärder



87

Karta över broarna i Blekinge län

K151
K87

K107

K194
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K 107 Bro över Mörrumsån vid Mörrum

Stenvalvbron över Mörrumsåns strömmande vatten är en välbyggd bro som betjänat trafikanterna i över 140 år. 
Foto: Kulturbyggnadsbyrån, Sven Olof Ahlberg

Två imponerande stenvalv slukar vattnet i den 
strömmande Mörrumsån på ett förtjänstfullt sätt. Bron 
har en klassisk stenvalbroform med välformade valv 
– om än inte riktigt rundbågiga – och en sidomurning 
i bruksmur.  Helt släta sidomurar är tämligen ovanliga 
eftersom man i regel har markerat kantbalken genom 
ett svagt utskjutande parti. Avsaknaden av kantbalk 
ger dock sannolikt en mer rättvisande bild av hur 
åtskilliga av de lite äldre stanvalvbroarna har sett 
ut. Räckeskonstruktionen är av senare datum och 
harmonierar med brons karaktär även om den gröna 
kulören är i mörkaste laget för att framträda mot 
granitens rödbruna nyans.

Naturstensvalv och övermurning ansluter väl till 
de bergsformationer som syns längs vattendragets 
stränder, vilka kantas av blandad lövträdsvegetation. 
Bron har högsta möjliga tillgänglighet och utmärkt 
exponering och utgör tillsammans med om givande 
vägar och bebyggelse en naturlig del av Mörrums 
centrala delar.

En bro som på det hela taget är en positiv upplevelse, 
mycket tack vare de natursköna omgivningarna, det 
välgjorda stenhuggeriarbetet och det utmärkta skicket.
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Den gatstensbelagda bron har med sina mörkgröna räcken en stadsbromässig karaktär som förstärks av det utmärkta 
och välexponerade läget mitt i tätorten. Foto: Kulturbyggnadsbyrån, Sven Olof Ahlberg

Brofakta K107 9-107-1
Vägnummer: 606 
Hinder: Mörrumsån
Antal spann och typ:  Valvbro av sten i två spann.
Tagen idrift år: 1865
Total brolängd:  98,5 m
Konstruktör: Okänd
Entreprenör: Okänd

Värdering
Bevarandekategori: N – ingår i Vägverkets  

Nationella beverandeplan.
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K 194 Bro över Norjesund vid Norje, Södra bron

De flesta av Sveriges broar är uppförda från mitten av  
1800-talet och framåt med några få undantag. Ett av 
dessa är Södra bron vid Norje som uppfördes redan 
år 1700. Konstruktionen är en klassisk stenvalvbro 
med fyra spann byggd i delvis bearbetad natursten. 
Valven markeras åt sidorna endast genom valvstenarna 
som ligger i liv med övermurningen. Alla stenar ligger 
i bruksmur men ursprungligen var konstruktionen 
sannolikt kallmurad. Valven är så gott som rundbågiga, så 
kallade tunnelvalv, vars nedre delar döljs av vattnet.

Räckena består av gjutjärnsstolpar som ursprungligen 
varit förbundna med två massiva järnföljare varav den 
översta numera har ersatts med en länk. Stolparna 
är fästa i det översta stenskiftet på övermurningnen 
och bron saknar utskjutande kantbalk. Navföljaren av 
kohlswabalk är monterad på sekundära stolpar som 
sitter innanför gjutjärnsstolparna – en konstruktion 
som medger att det gamla räcket har kunnat bevaras.

Trafikanterna möter bron via långsträckta kurvor och 
bron ligger i plan med omgivande ladskap. Den diskreta 
bron har en underordnad plats i dagens tätort men är 
välexponerad och lättillgänglig.

Södra bron vid Norje är en av landets äldsta stenvalvbroar som forfarande är i 
drift. Foto: Kulturbyggnadsbyrån, Sven Olof Ahlberg

Gjutjärnsstolparna i räcket är ål-
derdomliga och kan vara ursprung-
liga. Länken är dock ett senare 
tillägg.
Foto: Kulturbyggnadsbyrån,  
Sven Olof Ahlberg
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Brofakta K194 9-194-1
Vägnummer: 530 
Hinder: Norjesund
Antal spann och typ: Stenvalvbro, bakgjuten med betong i fyra 
spann.
Tagen idrift år: 1700
Total brolängd: ca 42,5 m
Konstruktör: Okänd
Entreprenör: Okänd

Värdering
Bevarandekategori: N – ingår i Vägverkets  

Nationella bevarandeplan

Gjutjärnsstolparna i räckena och påbudsskylten om nedsatt bärighet varslar om att bron vid Norje är gammal. Bärver-
ket är lågbyggt och brobanan ligger i nivå med omgivningarna. Foto: Kulturbyggnadsbyrån, Sven Olof Ahlberg
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K 87 Bro över Mörrumsån vid Svängsta station

I Svängsta rinner Mörrumsån i en tämligen djupt 
nedskuren ådal med villa- och industribebyggelse 
längs stränderna. Byggnaderna är omslutna av 
blandskogsvegetation och broläget är vackert belägen. 
År 1930 uppfördes den aktuella stenvalvbron med tre 
flacka, stickbågiga valv i huggen natursten. Valvbågarna 
är diskret markerade och vilar på landfästen och 
mellanstöd av sten. Konstruktionen är i själva verket 
en stenklädd betongbro där såväl landfästen som 
stöd är fyllda med betong. Till skillnad mot åtskilliga 
stenvalvbroar som bakgjutits lång tid efter uppförandet 
har denna bro försetts med betonginnanmäte redan 
vid uppförandet. Kalkutfällningar som letat sig ut mellan 
stenarna i murverket visar tydligt på betongens närvaro. 
Brobaneplattan är svagt konsolerad och kantbalkarna 
bildar svagt utskjutande lister, vilka utgör ett naturligt 
horisontellt avslut på konstruktionen.

Orsaken till att konstruktören har valt en stenvalvbro 
så sent som 1930 är sannolikt estetisk. Den centrala 
placeringen i samhället kan ha krävt en mer traditionell 
utformning även att fritt exponera den armerade 
betongen. Riktade insatser från staten att skapa 
arbetstillfällen åt stenhuggeriarbetarna i trakten under 
slutet av 1920-talet, kan ha bidragit till valet av material.

Broläget är naturskönt med lövträdsvegetation och 
ett närmast parkliknande område vid östra sidan 
av ån. Trafikanterna möter bron via T-korsninar i 
direkt anslutning till båda landfästena, vilket gör att 
uppmärksamheten är riktad på trafiken och inte på 
bron. Vegetationen skymmer dessutom bron på ett sätt 
som gör att man endast kan se delar av bärverket innan 
överfart.

En estetiskt tilltalande bro med vackert läge om nägot 
undanskymd.

Tre spänstiga valv av natursten för trafiken över Mörrumsån i centrala Svängsta. Bron är dock i själva verket en arme-
rad betongkonstruktion som samverkar med stenvalv och sidomurningar. Foto: Kulturbyggnadsbyrån, Sven Olof Ahlberg
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Räckenas gallergrindar har en luftig form som dessvärre helt dräps av den kraftiga navföljaren av Europabalkstyp.
Foto: Kulturbyggnadsbyrån, Sven Olof Ahlberg

Brofakta K87 9-87-1
Vägnummer: 578 
Hinder: Mörrumsån
Antal spann och typ: Valvbro av sten, bakgjuten med betong i tre 
spann. Bakgjutningen genomförd vid uppförandet.
Tagen idrift år: 1930
Total brolängd: ca 43 m
Konstruktör: Okänd
Entreprenör: Okänd

Värdering
Ålder: 6
Pionjär - konstruktion: 0
Pionjär - material: 0
Ursprunglighet: 3
Sällsynthet: 0
Brolandskap: 2
Skönhetsvärde / Formoptimering: 3 
Medvetet arkitektoniskt uttryck: 0
Exponerbarhet: 3 
Trafikanternas möjlighet att se bron: 3
Tillgänglighet: 4
Upplevelsevärde: 6

Total värderingspoäng: 30

Bevarandekategori: B - Utförliga åtgärder
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K 151 Bro över Nättrabyån vid Notarna

Blekinge har en topografi som domineras av två skilda 
biotoper – dels det kustlandskap som sträcker sig 
längs hela landskapet, dels skosgbygderna i norr på 
gränsen till Småland. I den senare miljön finns åtskilliga 
vattendrag som avvattnar skogsbygderna ner mot havet. 
En av åarna – Nättrabyån – korsas av flera intressanta 
broar, bland annat denna behagfulla stenvalvbro vid 
Notarna.

Bron har ett klassiskt formspråk med stickbågigt valv, 
välgjord naturstensmurning med kvaderhuggen sten 
i jämna skift och ordnade stenkoner vid bankarna. 
Det rustika formspråket domineras av stenarnas 
råkoppsytor som antyder att bron skulle ha byggts 
i början av seklet, men detta till trots är bron 
uppförd så sent som 1932. I likhet med några andra 
stenvalvbroar i området har sannolikt staten styrt valet 
av byggnadsmaterial genom finansiering med riktade 
skattemedel för att skapa arbetstillfällen för den lokala 
stenindustrin.

Trafikanterna möter bron via långsträckt kurva från 
norr och raksträcka från söder. De karaktäristiska 
stengardisterna med grönmålade toppföljare indikerar 

brotypen och navföljaren av Kohlswabalktyp är 
galvaniserad och känns något udda i den annars ovanligt 
välbevarade bromiljön. Broplatsen ligger i nedförslutning 
från norr till söder och korta fyllnadsbankar leder 
fram till bron. Omgivningarna domineras av skog med 
enstaka öppna odlingsmarker samt spridd villa- och 
gårdsbebyggelse. Vid nordvästra sidan av bron finns en 
mindre lokalväg som kan tjäna som parkeringsplats för 
en tillfällig besökare. Viss vegetation skymmer bärverket 
på den i övrig välexponerade bron som är en utmärkt 
exponent för de broar som uppfördes i slutet av det 
svenska stenbrobyggandet.

Stenbroar har byggts under flera hundra år men 1932 då denna bro uppfördes, led denna byggnadsepok mot sitt slut. 
Bron är därför en typisk representant för de sista, välbyggda stenvalvborarna i landet.   
Foto: Kulturbyggnadsbyrån, Sven Olof Ahlberg
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Brofakta K151 9-151-1
Vägnummer: 678 
Hinder: Nättrabyån
Antal spann och typ: Stenvalvbro i ett spann.
Tagen idrift år: 1932
Total brolängd: Okänt
Konstruktör: Okänd
Entreprenör: Okänd

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: 3
Tillgänglighet: 4
Upplevelsevärde: 6

Total värderingspoäng: 30

Bevarandekategori: B - Utförliga åtgärder

Stengardisterna och toppföljarna av gasrörstyp indikerar brotypen och varslar för den initierade trafikanten att bron är 
uppförd av natursten. Foto: Kulturbyggnadsbyrån, Sven Olof Ahlberg
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Typologisering
Broarna i inventeringen är indelade enligt den typologisering som utarbetades till riksbroinventeringen som be-
skrivs i inledningen av rapporten. De elva huvudgrupperna är följande:

1. Valvbroar
2. Spänn- och hängverksbroar
3. Balkbroar med massiva balkar
4. Balkbroar med fackverksbalkar
5. Langerbalkbroar
6. Plattbroar
7. Rambroar
8. Bågbroar
9. Häng- och snedkabelbroar
10. Rörliga (öppningsbara) broar
11. Övriga broar

I följande redovisning framgår hur varje huvudgrupp delats in i undergrupper. Tillägget SP står för spännbetong, P 
för prefabricerad och S för svetsad.

1. Valvbroar
Hit räknas broar med bärverk av valv under farbanan och med sidomurar (övermurning) mellan valv och farbana. 
Valvbroar med genombrutna sidomurar, utformade som sekundärpelare, räknas till grupp 8, Bågbroar.

11 – Valvbro av vildsten
12 – Valvbro av tuktad sten
13 – Valvbro av stenklädd betong
14 – Valvbro av betong
15 – Valvbro av sten, bakgjuten med betong

2. Spänn- och hängverksbroar
Brotypen är en föregångare till grupp 8, Bågbroar.

21 – Spännverksbro av trä
22 – Spännverksbro av stål
23 – Hängverksbro av trä
24 – Hängverksbro av stål
25 – Kombinerad spänn- och hängverksbro
26 – Spännverksbro av betong

3. Balkbroar med massiva balkar
Hit räknas broar med bärverk av massiva, ej genombrutna balkar.

31 – Balkbro med valsade stålbalkar
32 – Balkbro med nitade balkar av stålplåt – plåtbalksbro
32A – Inbetonerad plåtbalkbro
33 – Lådbalkbro med balk av stålplåt
34 – Balkbro med betong- eller stenbalkar
35 – Lådbalkbro med balk av betong
36 – Samverkansbro
37 – Konsolbalkbro med massiva balkar
38 – Balkbro av trä
39 – Balkbro av gjutjärn
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4. Balkbroar med stålfackverk
Hit räknas broar med bärverk av balkar utförda som fackverkskonstruktioner i stål.

41 – Balkbro med stående trapetsfackverk
42 – Balkbro med parallellfackverk
42A – Inbetonerad fackverksbro
43 – Gallerverksbro
44 – Balkbro med stående parabelfackverk
45 – Balkbro med hängande parabelfackverk
46 – Balkbro med stående halvparabelfackverk
47 – Balkbro med hängande halvparabelfackverk 
48 – Balkbro med hängbroformat stående fackverk
49 – Konsolbalkbro med fackverk

5. Kombinerade balk- och bågbroar
Hit räknas broar som konstruktivt betraktas som balkbroar, med huvudbalkens över- eller underkant formad som 
en båge. Broarna har en längsgående styv balk som tar upp momenten (böjkrafter) och en över- eller underliggan-
de båge som tar upp normalkrafterna (drag- och tryckkrafter). Gruppens broar 51 och 52 som kallas för Langer-
balkbroar, är snarlik grupp 8, Bågbroar, och förväxlas lätt med dessa.

51 – Langerbalkbro av betong
52 – Langerbalkbro av stål
53 – Fackverksbro kompletterad med betongbåge
54 – Plåtbalkbro kompletterad med betongbåge
55 – Inbetonerad fackverksbro kompletterad med båge
56 – Inbetonerad plåtbalkbro kompletterad med båge

6. Plattbroar
61 – Plattbro av betong i ett spann
62 – Plattbro av betong i flera spann

7. Rambroar
71 – Plattrambro av betong med ett spann
72 – Plattrambro av betong med flera spann
73 – Balkrambro av betong med ett spann
74 – Balkrambro av betong med flera spann
75 – Balkrambro av stål med rak underfläns
76 – Rambro av betong, konsolerad mot sidorna och med sneda ben, ”Snedbening”
77 – Rambro av stål med bågformad underfläns

8. Bågbroar
Hit räknas broar, burna eller stödda av bågar. Bågarna kan vara fast inspända alternativt ledade eller fritt upplagda 
med ändarna sammanhållen av dragband. Vid broar med överliggande båge kan hängstagen vara utformade som 
diagonala ”Nielsenstag”. Valvbroar med genombrutna sidor räknas till denna grupp.

81 – Bågbro av betong med överliggande båge och vertikala hängstag
82 – Bågbro av betong med överliggande båge och diagonala hängstag
83 – Bågbro av betong med underliggande båge
84 – Bågbro av stål med överliggande båge och vertikala hängstag
85 – Bågbro av stål med överliggande båge och diagonala hängstag
86 – Bågbro av stål med underliggande båge
87 – Bågbro av trä
88 – Bågskivbro av betong
89 – Bågbro av betong med både över och underliggande båge
89A – Bågbro av stål med både över och underliggande båge
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9. Häng- och snedkabelbroar
91 – Hängbro
92 – Snedkabelbro

10. Rörliga (öppningsbara) broar
Definitionen avser endast den öppningsbara delen av bron. Benämningen kan därför behöva kompletteras med en 
benämning på resten av bärverket.

101 – Svängbro
102 – Rullbro
103 – Klaffbro med fast underliggande motvikt
104 – Klaffbro med rörlig underliggande motvikt
105 – Rullklaffbro
106 – Lyftbro

11. Övriga broar
Hit räknas broar som konstruktivt, funktionellt eller utseendemässigt inte kan hänföras till någon av grupperna 
1-10.

111 – Flyt- eller pontonbro
112 – Rörbro
113 – Överbyggd bro
114 – Andra brotyper
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Broförteckning

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.

E 5 – Östergötlands län
Kbnr I drift år Objektnamn    Brotyp Kommun  Ort  Förslag till åtgärder
E47 1787 Bro över Motala ström vid Borensberg  15 Motala  Borensberg N - Nationella planen
E138 1912 Bro över Motala ström NV Norsholm  83 Norrköping Norsholm  N - Nationella planen
E346 1921 Bro över Finspångsån. Stråkvadsbro vid Sonstorp 13 Finspång  Sonstorp  A - Brominnesklass
E38 1917 Bro över Svartån O Ledbergs kyrka i Linköping 34 Linköping  Ledberg  N - Nationella planen
E121 1951 Bro över Slätbaken, södra bron vid Stegeborgs ruin 34SP Söderköping Stegeborg  B - Utförliga åtgärder
E654 1931 Bro över Markbäcken vid Orrnäs   34 Ödeshög  Orrnäs  B - Utförliga åtgärder
E339 1954 Bro över Göta kanal N Västerby   102 Norrköping Västerby  C - Normala åtgärder
E340 1958 Bro över Göta kanal vid Vänneberga i Söderköping 102 Söderköping Vänneberga C - Normala åtgärder
E54 1938 Bro över Göta kanal vid Borensberg  105 Motala  Borensberg C - Normala åtgärder
E356 1875 Bro över Hällaån vid Hälla i Söderköping  12 Söderköping Hälla  C - Normala åtgärder
E337 1870 Bro över Sviestadån vid Bjursby   15 Linköping  Bjursby  C - Normala åtgärder
E136 1872 Bro över järnväg vid Linghem   31 Linköping  Linghem  C - Normala åtgärder
E711 1920 Bro över Storån , SO Kvistrum   31 Åtvidaberg  Kvistrum  C - Normala åtgärder
E152 1933 Bro över järnväg V Garnvik   31 Linköping  Garnvik  C - Normala åtgärder
E165 1927 Bro över järnväg vid Linnäs   34 Kinda  Rimforsa  C - Normala åtgärder
E129 1961 Bro över Motala ström 1.5 km NV Skärblacka station 34SP Norrköping Skärblacka  C - Normala åtgärder
E545 1965 Bro över Storån, järnväg och allmän väg vid Kölefors 34SP Kinda  Kölefors  C - Normala åtgärder
E701 1933 Bro över bäck vid Svenserum   71 Åtvidaberg  Svenserum  C - Normala åtgärder
E44 1935 Bro över Hättorpsån vid Godegårds bruk  71 Motala  Godegård  C - Normala åtgärder
E246 1952 Bro över Lillån vid Ryckelsby   71 Boxholm  Ryckelsby  C - Normala åtgärder
E556 1959 Bro över s. j. vid Simonstorp   71 Norrköping Simonstorp C - Normala åtgärder
E155 1948 Bro över Kisaån i Kisa    72 Kinda  Kisa  C - Normala åtgärder
E145 1962 Bro över Kinda kanal vid Brokind   72 Linköping  Brokind  C - Normala åtgärder
E52 1937 Bro över Hättorpsån S Klinttorpet  73 Motala  Klinttorpet C - Normala åtgärder
E251 1950 Bro över Mjölnaån vid Älvestad i Vadstena  73 Vadstena  Älvestad  C - Normala åtgärder
E27 1960 Bro över Stångån,Kinda kanal vid Sundsbro SV Sörby 73 Linköping  Sörby  C - Normala åtgärder

F 6 – Jönköpings län
Kbnr I drift år Objektnamn    Brotyp Kommun  Ort  Förslag till åtgärder
F341 1840 Bro över Osån vid Os    15 Värnamo  Os  N - Nationella planen
F75 1859 Bro över södra Emån vid Upplanda, Vetlanda  15 Vetlanda  Upplanda  N - Nationella planen
F308 1890 Bro över Emån vid Kleva bruk, Kibbe bro  15   Kleva  N - Nationella planen
F117 1912 Bro över Brusan vid Ingatorps kyrka  15 Eksjö  Ingatorp  B - Utförliga åtgärder
F22 1925 Bro över Röttleån (Knivabron) vid Askarp i Gränna 12 Jönköping  Gränna  B - Utförliga åtgärder
F261 1931 Bro över Svartån vid Stalpet   13 Aneby  Stalpet  B - Utförliga åtgärder
R54 1926 Bro över Tidan vid Broholm   34 Mullsjö  Broholm  B - Utförliga åtgärder
F119 1923 Bro över Brusan (Prästbron) i Mariannelund  15 Eksjö  Mariannelund C - Normala åtgärder
F171 1952 Bro över Härån N Torarp   73 Vaggeryd  Torarp  C - Normala åtgärder
F191 1953 Bro över Älgeboån (Österån) 1.2 km SO Åkers kyrka 71 Vaggeryd  Åker  C - Normala åtgärder
F222 1932 Bro över Svartån vid Frinnaryd   73 Aneby  Frinnaryd  C - Normala åtgärder
F267 1928 Bro över Emån vid Värne   34 Eksjö  Värne  C - Normala åtgärder
F29 1934 Bro över Sörsjöns utlopp vid Brohult  61 Sävsjö  Brohult  C - Normala åtgärder
F293 1923 Bro över Örken (norra bron) vid Hallsnäs  34 Vetlanda  Hallsnäs  C - Normala åtgärder
F297 1917 Bro över Emån vid Åhult   62 Vetlanda  Åhult  C - Normala åtgärder
F302 1938 Bro över Solgenån (Ålebro) SV Skede kyrka  34 Vetlanda  Skede  C - Normala åtgärder
F306 1933 Bro över Emån O Aspö   14 Vetlanda  Aspö  C - Normala åtgärder
F31 1956 Bro över Vrigstadån vid Vrigstad   72 Sävsjö  Vrigstad  C - Normala åtgärder
F330 1943 Bro över Ljungaån, Grimes bro, vid N. Ljunga kyrka 31 Sävsjö  Ljunga  C - Normala åtgärder
F369 1936 Bro över Storån vid Slättö   72 Värnamo  Slättö  C - Normala åtgärder
F507 1965 Bro över S. Emån vid 1.3 km n Östanå  72 Vetlanda  Östanå  C - Normala åtgärder
F633 1964 Bro över Röttleån vid Röttle i Gränna   83 Jönköping  Röttle  C - Normala åtgärder
F637 1963 Bro över väg vid Gullene Uttern i Gränna  62 Jönköping  Väg  C - Normala åtgärder
F71 1926 Bro över Årån (Årsbron) V Pinnarekulla  34 Värnamo  Pinnarekulla C - Normala åtgärder
F76 1933 Bro över Emån vid Pallarp   14 Vetlanda  Pallarp  C - Normala åtgärder
R217 1933 Bro över Tidan vid Ryfors   31 Mullsjö  Ryfors  C - Normala åtgärder
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G 7 – Jönköpings län
Kbnr I drift år Objektnamn    Brotyp Kommun  Ort  Förslag till åtgärder
G113 1822 Bro över Helgaån S Byvärma   15 Älmhult  Byvärma  N - Nationella planen
G293 1917 Bro över Alsterån vid Alster   15 Uppvidinge Alster  B - Utförliga åtgärder
G91 1930 Bro över Lagan, O Ulvsbäck   81 Markaryd  Ulvsbäck  B - Utförliga åtgärder
G126 1952 Bro över Lagan, 0.8 km OSO Berga kyrka  74 Ljungby  Berga  B - Utförliga åtgärder
G54 1936 Bro över Mörrumsån vid Fridafors  74 Tingsryd  Fridafors  C - Normala åtgärder
G61 1936 Bro över kraftkanal vid Fridafors   73 Tingsryd  Fridafors  C - Normala åtgärder
G101 1936 Bro över Lagan vid Kånna   82 Ljungby  Kånna  C - Normala åtgärder
G108 1957 Bro över Lagan vid Strömsnäsbruk  74 Markaryd  Strömsnäsbruk C - Normala åtgärder
G11 1936 Bro över Lesseboån i Lessebo   15 Lessebo  Lessebo  C - Normala åtgärder
G114 1953 Bro över Bolmån vid Skeen   73 Ljungby  Skeen  C - Normala åtgärder
G156 1920 Bro över Hjortsbergaån, NO Rönningeryd  15 Alvesta  Rönningeryd C - Normala åtgärder
G221 1920 Bro över Virestadsjöns utlopp vid Åbogen  12 Älmhult  Åbogen  C - Normala åtgärder
G225 1954 Bro över f.d. Grettasjöns utlopp vid Fanhult  14P Älmhult  Fanhult  C - Normala åtgärder
G361 1956 Bro över Lagan och allmän väg SV Traryd  34 Markaryd  Traryd  C - Normala åtgärder
G371 1960 Bro över järnväg OSO Hjortsberga station NV Alvesta 72 Alvesta  Hjortsberga C - Normala åtgärder
G69 1895 Bro över Åsnens utlopp, Gräskulla kanal, S. Gräskulla 15 Tingsryd  Gräskulla  C - Normala åtgärder
G696 1943 Bro över bäck N Kalvshult   61 Älmhult  Kalvshult  C - Normala åtgärder
G70 1950 Bro över Mörrumsåns norra gren vid Hackekvarn 34 Tingsryd  Hackekvarn C - Normala åtgärder
G75 1952 Bro över järnväg 1 km N Benestad  72 Alvesta  Benestad  C - Normala åtgärder
G92 1930 Bro över Torpaån, SO Skeen   34 Ljungby  Skeen  C - Normala åtgärder

H 8 – Kalmar län
Kbnr I drift år Objektnamn    Brotyp Kommun  Ort  Förslag till åtgärder
H23 1918 Bro över Storån vid Nelhammar   34 Västervik  Nelhammar A - Brominnesklass
H120 1887 Bro över Emån vid Högsby   15 Högsby  Högsby  N - Nationella planen
H58 1934 Bro över Tynnsån vid Magsjöns utlopp i Havet 61 Västervik  Odensvi  N - Nationella planen
H171 ca 1930 Bro över S:t Sigfridsån vid S:t Sigfrid, Nybro  34 Nybro  S:t Sigfrid  N - Nationella planen
H274 ? Bro över Hagbyån vid Arby kyrka   12 Kalmar  Arby  N - Nationella planen
H357 1890 Bro över bäck N Kvinneby   12 Mörbylånga Norra Kvinneby N - Nationella planen
H356 1890 Bro över Torvmossens utlopp vid S Kvinneby 12 Mörbylånga Södra Kvinneby N - Nationella planen 
H86 1926 Bro över Silverån (kyrke bro) vid Hulingsryd  14 Hultsfred  Hulingsryd  N - Nationella planen
H140 1914 Bro över Emåns norra gren vid Emsfors  34 Oskarshamn Emsfors  B - Utförliga åtgärder
H139 1914 Bro över Emåns högvattengren vid Emsfors  34 Oskarshamn Emsfors  B - Utförliga åtgärder
H117 1914 Bro över Emåns huvudgren vid Emsfors  34 Oskarshamn Emsfors  B - Utförliga åtgärder
H186 1921 Bro över bäck (Landborgsbron) S Gårdby kyrka 12 Mörbylånga Gårdby  B - Utförliga åtgärder
H21 1916 Bro över Storsjöns utlopp vid Edsbruk  12 Västervik  Edsbruk  B - Utförliga åtgärder
H29 1933 Bro över Långsjön (Anvedebo bro) vVAnkarsrum 89 Västervik  Ankarsrum B - Utförliga åtgärder
H67 1948 Bro över Emån N Lilla Aby   31 Hultsfred  Lilla Aby  B - Utförliga åtgärder
H857 1915 Bro över Torpbrobäcken S Hulterstad  12 Mörbylånga Hulterstad  B - Utförliga åtgärder
H132 1924 Bro över Alsterån vid Strömsrum   34 Mönsterås  Strömsrum C - Normala åtgärder
H210 1827 Bro över Snärjbäcken vid Ryssby (norra bron) 12 Kalmar  Ryssby  C - Normala åtgärder
H390 1955 Bro över sund vid St. Askö   34 Västervik  Stora Askö  C - Normala åtgärder
H85 1919 Bro över Stångåns norra gren (kvarnbron) vid Storebro 81 Vimmerby  Storebro  C - Normala åtgärder
H176 1943 Bro över Gullaskruvsjöns utlopp vid Gislatorp 61 Nybro  Gislatorp  C - Normala åtgärder
H22 1923 Bro över Vindån V Öndal   12 Västervik  Öndal  C - Normala åtgärder
H226 1956 Bro över Alsterån N Ålems station  74 Mönsterås  Ålem  C - Normala åtgärder
H289 1900 Bro över Solarns utlopp S Hällebacka  15 Vimmerby  Hällebacka  C - Normala åtgärder
H301 1933 Bro över järnväg SV Spångenäs station  74 Vimmerby  Spångenäs  C - Normala åtgärder
H323 1947 Bro över l. Sinnerns utlopp, Trändeån 1.3 km V Osemåla 34P Högsby  Osemåla  C - Normala åtgärder
H406 1956 Bro över Marens utlopp och järnväg vid Verkebäck 34SP Västervik  Verkebäck  C - Normala åtgärder
H62 1933 Bro över järnväg i Södra Vi   62 Vimmerby  Södra Vi  C - Normala åtgärder
H72 1938 Bro över Emån vid Ryningsnäs   74 Hultsfred  Ryningsnäs  C - Normala åtgärder
H90 1922 Bro över Stångån vid Venefall   34 Vimmerby  Venefall  C - Normala åtgärder
H96 1910 Bro över Emån, Kyrke bro vid Högsby kyrka  15 Högsby  Högsby  C - Normala åtgärder

K 9 – Blekinge län
Kbnr I drift år Objektnamn    Brotyp Kommun  Ort  Förslag till åtgärder
K107 1865 Bro över Mörrumsån vid Mörrum  12 Karlshamn  Mörrum  N - Nationella planen
K194 1700 Bro över Norjesund (södra bron) vid Norje  15 Sölvesborg  Norje  N - Nationella planen
K87 1930 Bro över Mörrumsån vid Svängsta station  15 Karlshamn  Svängsta  B - Utförliga åtgärder
K151 1932 Bro över Nättrabyån vid Notarna  12 Karlskrona  Notarna  B - Utförliga åtgärder
K1 1932 Bro över Brömsebäck (västra bron) vid Brömsebro stn 12 Karlskrona  Brömsebro C - Normala åtgärder
K505 1900 Bro över Brömsebäck (södra) vid Bröms  12 Karlskrona  Bröms  C - Normala åtgärder
K259 1962 Bro över järnväg och Mörrumsån i Svängsta  34S Karlshamn  Svängsta  C - Normala åtgärder
K49 1939 Bro över kanal SO Långgölsmåla i Ronneby  61 Ronneby  Långgölsmåla C - Normala åtgärder
K77 1905 Bro över Mörrumsån vid Åkeholms station  15 Karlshamn  Åkesholm  C - Normala åtgärder
K241 1964 Bro över sund mellan vid Almö udde O V. Hästholmen  101 Ronneby  Almö udde  C - Normala åtgärder
K252 1961 Bro över allmän väg vid Fredriksdal (tpl nättraby) 62 Karlskrona  Allmän väg  C - Normala åtgärder
K51 1948 Bro över Ronnebyån vid Karlsnäs   74 Ronneby  Karlsnäs  C - Normala åtgärder
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