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Regional bevarandeplan för kulturhistoriskt 
värdefulla broar

Trafikverket Region Syd har upprättat denna regionala bevarandeplan för 
kulturhistoriskt intressanta broar i Skåne. Arbetet har pågått under 2014-15 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 riksomfattande arbetet 
publicerades i boken Våra broar – en kulturskatt (Vägverkets förlag 2000) och 
låg även till grund för Vägverkets Nationella bevarandeplan för kulturhistoriskt 
värdefulla broar (Publikation 2005:151) som fastställdes 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. 

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 Trafikverkets 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 Skåne har genomförts av Kulturbyggnadsbyrån, Sven Olof Ahlberg, 
Lidköping. Kontaktpersoner på Trafikverket har varit Anne Andersson och 
Fredrik Olsson.

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

Urvalet av broar som ingår i inventeringen har styrts av ett antal avgränsningar 
som applicerats på samtliga broar i Skåne (2014 03 03).  Av dessa bildar 706 
broar grunden till det fortsatta urvalet enligt kriterierna nedan. Med bro avses en 
konstbyggnad med mer än 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 Trafikverkets brobestånd 
finns på avställda vägsträckor men räknas ändå till broar i drift, eftersom de 
underhålls och ägs av Trafikverket.

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

Funktion – Inventeringen omfattar ej broar som uppförts som gång- och 
cykelbroar. Även järnvägsbroar är undantagna från utredningen.

Brotyper – Inventeringen omfattar ej rörbroar.

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.
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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 
voter bedömts 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 
koncentreras 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 Trafikverkets broförvaltare 
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.
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Faktaunderlag

Trafikverkets 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 utgivna av entreprenörsföretag, 
Trafikverkets 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 Trafikverkets 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 Trafikverkets broförvaltare har varit frikostigt behjälpliga med 
uppgifter.
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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 – till exempel de yngsta – 
diskvalificeras 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.
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.
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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 närliggande 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 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.
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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 eller liknande strax före   
 passage över bron.
5          Bra: Hela bron kan ses men på håll.
3          Mindre bra: Delar av brons överbyggnad kan ses strax före eller 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).
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.
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11. Tillgänglighet
Ett annat 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.
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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 förändrats, 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 bevarandeplan 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 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 respek-
tive 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 
Trafikverkets 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 
Trafikverkets personal.

C – Normala åtgärder. Broar i kategori C är så intressanta att normala dokumenta-
tioner 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. Dokumentatio-
nerna kan genomföras av Trafikverkets 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, kon-
struktion, 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 
Trafikverkets 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.
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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.
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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 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 Trafikverkets bestånd ska finnas 
tillgängligt på Trafikverkets webbsida, 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.
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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 Skåne 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 N – Nationella planen,  
A – Brominnesklass eller B – Utförliga åtgärder. 
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Förteckning över bevarandevärda broar i f.d. L-län

Broarna är förtecknade i länsvis ordning efter bevarandekategori. 
Kbnr är förkortning av Konstbyggnadsnummer, inlett med den före detta länsbeteckningen 11 för Kristianstad län.
I drift år betecknar när bron ursprungligen togs i drift. 
Brotyp refererar till typologiseringen som redovisas i denna rapport.

11 – Kristianstad län

Kbnr I drift år Objektnamn     Brotyp Kommun  Förslag till åtgärder
11-404-1 1880 Bro över Rönneån (kätta bro) v Risebergagården  15 Klippan  N - Nationella planen
11-290-1 1833 Bro över Vramsån, sv Tollarps stn   15 Kristianstad N - Nationella planen
11-531-1 1926 Bro över Pinnån vid Gångvad    34 Klippan  N - Nationella planen
11-642-1 1932 Bro över Vramsån vid Ebbarp    61 Hässleholm N - Nationella planen

11-153-1 1836 Bro över Helgeån vid Torsebro i Kristianstad  15 Kristianstad A - Brominnesklass

11-357-1 1925 Bro över Helgeån, so Visseltofta k:a   15 Osby  B - Utförliga åtgärder
11-170-1 1925 Bro över Helgeån vid Sjögård    41 Kristianstad B - Utförliga åtgärder
11-898-1 1910 Bro över bäck o Emmaljunga    61 Hässleholm B - Utförliga åtgärder
11-115-1 1893 Bro över Rökeån vid Hörja k:a    15 Hässleholm B - Utförliga åtgärder
11-175-1 1880 Bro över Vramsån och kvarnränna vid l.Årröd   15 Kristianstad B - Utförliga åtgärder
11-829-1 1920 Bro över Hörrödsån o Hörröds k:a   13 Kristianstad B - Utförliga åtgärder
11-873-1 1910 Bro över bäck no Skillinge    15 Ängelholm B - Utförliga åtgärder
11-41-1 1918 Bro över den s.k. Lillån vid Hörsgård   12 Klippan  B - Utförliga åtgärder
11-200-1 1924 Bro över Verkeån vid Kullstorp 1.5 km no Andrarums k:a 15 Tomelilla  B - Utförliga åtgärder
11-504-1 1964 Bro över allmän väg 1 km o Hasslarps stn   34 Ängelholm B - Utförliga åtgärder
11-143-1 1940 Bro över s.j. N Bjärlöv i Kristianstad   71 Kristianstad B - Utförliga åtgärder
11-875-1 1910 Bro över Dövabäcken no Margretetorp   13 Båstad  B - Utförliga åtgärder
11-67-1 1920 Bro över Rönneån vid Spången    15 Klippan  B - Utförliga åtgärder
11-837-1 1930 Bro över Skolebäcken vid Borrestad   61 Kristianstad B - Utförliga åtgärder
11-13-1 1937 Bro över Kägleån, nv Åkersholm i Ängelholm  31 Ängelholm B - Utförliga åtgärder
11-363-1 1956 Bro över bäck vid Fjärlöv    71 Hässleholm B - Utförliga åtgärder
11-418-1 1951 Bro över bäck vid Malen    71 Båstad  B - Utförliga åtgärder
11-150-1 1955 Bro över Vinnöån vid Karpalund i Kristianstad  73 Kristianstad B - Utförliga åtgärder
11-72-1 1927 Bro över Perstorpsbäcken vid Ebbarp   14 Perstorp  B - Utförliga åtgärder

11-398-1 1895 Bro över Rökeån vid Röke k:a    15 Hässleholm C - Normala åtgärder
11-320-1 1871 Bro över Almaån och kraftkanal vid Spånga  15 Östra Göinge C - Normala åtgärder
11-530-1 1880 Bro över Trydeån n Tryde k:a    15+14 Tomelilla  C - Normala åtgärder
11-385-1 1890 Bro över Hörlingeån vid Hörlinge   15 Hässleholm C - Normala åtgärder
11-368-1 1953 Bro över Tranebodaån, nv Kruseboda   71 Östra Göinge C - Normala åtgärder
11-38-1 1917 Bro över Rönneån, v Klippans pappersbruk  15 Klippan  C - Normala åtgärder
11-298-1 1880 Bro över bäck vid Vanneberga (norra bron)  15 Kristianstad C - Normala åtgärder
11-498-1 1959 Bro över allmän väg v Maglehems k:a   71 Kristianstad C - Normala åtgärder
11-532-1 1910 Bro över Vieån (Verumsån) o Vittsjön   72 Hässleholm C - Normala åtgärder
11-402-1 1880 Bro över Färingtoftaån nv Färingtofta k:a   15 Klippan  C - Normala åtgärder
11-53-1 1880 Bro över Rössjöholmsån n Munka Ljungby  15 Ängelholm C - Normala åtgärder
11-294-1 1900 Bro över Vramsån vid Hommentorp   31 Kristianstad C - Normala åtgärder
11-882-1 1880 Bro över Ollingeån v Gryt    13 Östra Göinge C - Normala åtgärder
11-103-1 1916 Bro över Almaån vid Laxbromölla   15 Hässleholm C - Normala åtgärder
11-339-1 1880 Bro över bäck s Tvärskog    15 Hässleholm C - Normala åtgärder
11-381-1 1880 Bro över Fredskogsån vid Hörröd   15 Hässleholm C - Normala åtgärder
11-333-1 1880 Bro över Rönneån vid ö Forestad   15 Klippan  C - Normala åtgärder
11-822-1  1880 Bro över Klammersbäck n Vitaby   15 Simrishamn  C - Normala åtgärder
11-295-1 1880 Bro över Vramsån vid Gringelstad i Kristianstad  15 Kristianstad C - Normala åtgärder
11-297-1 1957 Bro över Mjöån, no Mjöholm i Kristianstad  71 Kristianstad C - Normala åtgärder
11-189-1 1920 Bro över bäck, v.Vrams k:a    15 Kristianstad C - Normala åtgärder
11-252-1 1900 Bro över bäck, sv Hunshult    15 Osby  C - Normala åtgärder
11-269-1 1953 Bro över Vramsån vid Lyngsjö    72 Kristianstad C - Normala åtgärder
11-321-1 1958 Bro över Helgeån vid Glimminge   74 Östra Göinge C - Normala åtgärder
11-347-1 1880 Bro över Vramsån vid ö. Häglinge   15 Hässleholm C - Normala åtgärder
11-259-1 1952 Bro över kraftkanal vid Torsebro i Kristianstad  61 Kristianstad C - Normala åtgärder
11-40-1 1928 Bro över Kägleåns n:a gren vid Skaftarp   14 Ängelholm C - Normala åtgärder
11-364-1 1936 Bro över Ekeshultsån, n Ekeshult   61 Osby  C - Normala åtgärder
11-174-1 1883 Bro över Vramsån vid Köpinge i Kristianstad  15 Kristianstad C - Normala åtgärder
11-839-1  1930 Bro över bäck s Åkeboda    71 Kristianstad C - Normala åtgärder
11-217-1 1880 Bro över Tommarpsån vid Bjärsjö hpl i Simrishamn  15 Simrishamn C - Normala åtgärder
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11-617-1 1957 Bro över Helgeån vid Östanå    31 Östra Göinge C - Normala åtgärder
11-57-1 1939 Bro över bäck vid Ishult    71 Klippan  C - Normala åtgärder
11-39-1 1928 Bro över Kägleåns n:a gren vid Önnersmölla  15 Ängelholm C - Normala åtgärder
11-70-1  1940 Bro över Rössjöholmsån v Rössjöholm   31 Ängelholm  C - Normala åtgärder
11-267-1 1880 Bro över Julebodaån, Hörrödsån 1.4 km sv Maglehems k:a 15 Kristianstad C - Normala åtgärder
11-26-1 1940 Bro över gångväg, v Malen    71 Båstad  C - Normala åtgärder
11-145-1 1950 Bro över Helgeån, no Skeinge    74 Hässleholm C - Normala åtgärder
11-9-1 1933 Bro över Kägleåns södra gren vid st.Borrstorp  14 Ängelholm C - Normala åtgärder
11-160-1 1950 Bro över Holjeån vid Västanå    34 Bromölla  C - Normala åtgärder
11-19-1 1935 Bro över Örjabäcken o Strövelstorp   71 Ängelholm C - Normala åtgärder
11-16-1 1938 Bro över Rössjöholmsån, nv Ärrarp   72 Ängelholm C - Normala åtgärder
11-390-1 1951 Bro över bäck o Lönsholma    71 Hässleholm C - Normala åtgärder
11-68-1 1959 Bro över Bäljaneån vid Klippan    31 Klippan  C - Normala åtgärder
11-129-1 1955 Bro över s.j. vid Karpalunds station i Kristianstad  62 Kristianstad C - Normala åtgärder
11-178-1 1954 Bro över Mjöån vid Lyngby    71 Kristianstad C - Normala åtgärder
11-105-1 1951 Bro över Almaån s Ballingslövs stn   72 Hässleholm C - Normala åtgärder
11-392-1 1949 Bro över Gårsjöns utlopp n Havraljunga   71 Hässleholm C - Normala åtgärder
11-861-1 1920 Bro över Klövabäcken vid Klintarp   14 Klippan  C - Normala åtgärder
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ursprungliga brons kraftfullhet. 

Broplatsen är öppet belägen och trafikanterna 
över bron och på den närbelägna väg 1865 har 
goda möjligheter att betrakta bron innan överfart.

22

11-404-1 Bro över Rönneån (kätta bro) v Risebergagården

Vid Risbergagården korsar väg 1864 Rönne å på 
en trespännig stenvalvbro ursprungligen byggd 
1880 i en spänstig och högrest form. Det centrala 
mittspannet dominerar konstruktionen och har 
en något tryckt valvform som trots den inte helt 
rundbågiga formen upplevs som harmonisk. Bär-
verket är påfallande tunt vid hjässan i det centrala 
spannet och den högresta puckelformade broba-
neplattan följer elegant bärverkets grundform. 
Bron förstärktes genom bakgjutning år 1964 och 
1967 försågs konstruktionen med nya kantbalkar 
och räcken. Vid den senare åtgärden jämnades 
puckelformen ut något, vilket minskade den tidi-
gare än mer påfallande reseningen hos bärverkets 
mittspann. Sidomurarnas naturstenskonstruktio-
ner fogades med cementhaltigt bruk och addering-
en i form av pågjutning med betong modernisera-
de intrycket av den gamla bron. Även kantbalken 
av betong och det moderna räcket bidrar till att 
dämpa brons ursprunglighet ytterligare.

Brokonstruktionen domineras helt av det stora 
mittspannet och de två avsevärt mindre sidospan-
nens valv hamnar helt i skymundan. Även de gan-
ska kraftiga pelarnosarna underordnar sig brons 
högresta grundform men minner ändå om den 

Vy av brons östra sida med det centrala mittspannet i blickfånget.

Sidospannen är små och enkla men har trots allt en i 
grunden nätt valvform.
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11-404-1
Vägnummer: 1864

Kommun: Klippan

Hinder: Rönneån

Brotyp: Valvbro av sten, bakgjuten med 

betong

Antal spann: 3

Tagen i drift år: 1880

Fria spännvidder: 4,4 + 8,1 + 2,4 m

Konstruktör: Okänd

Entreprenör: Okänd

Värdering
Bevarandekategori: N - ingår i Trafikverkets 

nationella bevarandeplan

Överst: Sidovy av bron med det högresta bärverket väl synligt i det flacka landskapet längs ån. 

Ovan: Moderna räcken och den senare tillkomna betongförstärkningen harmonierar mindre väl med ursprungs-
konstruktionens rustika stenmurar.
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11-290-1 Bro över Vramsån, sv Tollarps stn

Stenvalvbron över Vramsån vid Tollarp är sanno-
likt Skånes äldsta stenvalvbro som ännu är i drift. 
Trots åtskilliga ombyggnader och förstärkningar 
har bron kvar mycket av den 1800-talskaraktär 
som vanligtvis har gått förlorad över tid. Inte 
minst brons iögonenfallande räckeskonstruktio-
ner med stengardister och följare av profiljärn un-
derstryker åldern. Brons bärverk är symmetriskt 
uppbyggt kring mittspannets rundbågiga valv, vil-
ket på ömse sidor flankeras av sidovalv. Spänsten 
i de välformade valven, den svagt puckelformiga 
brobanan och sidomurarnas välbyggda natur-
stenskonstruktioner bildar tillsammans en har-
monisk helhet som utgör stora delar av brovärdet. 
Även de stora och långsträckta pelarnosarna på 
uppströmssidan är anmärkningsvärda och bidrar 
positivt till helhetsupplevelsen av broplatsen.

Broläget är mycket centralt i samhället och såväl 
gående som bilister har goda möjligheter att be-
trakta bron ur alla vinklar. I direkt anslutning till 
bron finns dessutom en T-korsning där väg 1990 
leder vidare mot Rickarum. Platsen är kommuni-
kationsrik med åtskilliga rester efter vägsystemet 
som var föregångare till dagens närbelägna E22.

Skånes kanske mest framträdande pelarnosar? Brokonstruktionen har påfallande stora pelarnosar, vilka 
sträcker sig flera meter ut i åfåran. Senare tiders förstärkningar har medfört att murverket är fogat med 
cementhaltigt bruk. I grunden har dock bron kvar åtskilligt av den ursprungliga formen och känslan från 
1800-talets tidiga hälft.

Stengardisterna och följarna av järn är viktiga för 
upplevelsen av bron. Det senare tillkomna räcket 
med kolswabalk stör helhetsintrycket något. 
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11-290-1
Vägnummer: 1998

Kommun: Kristianstad

Hinder: Vramsån

Brotyp: Stenvalvbro i tre spann 

Antal spann: 3

Tagen i drift år: 1833

Fria spännvidder: 5,9 + 7,0 + 5,9 m

Konstruktör: Okänd

Entreprenör: Okänd

Värdering
Bevarandekategori: N - ingår i Trafikverkets 

nationella bevarandeplan

Överst: Nedströmssidan av bron har vertikala sidomurar och saknar de karaktäristiska pelarnosarna. 

Ovan: Endast en svag förhöjning över bron indikerar att konstruktionen i grunden är gammal. Även de 
ålderdomliga räckenas stengardistrar och järnföljare vittnar om brons höga ålder..
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11-531-1 Bro över Pinnån vid Gångvad

Rambalkbroar av betong introducerades i Sverige 
under 1910-talet och kom under några decennier 
att bli en vanlig brokonstruktion. Vid Gångevad 
finns ett exempel på en bro av denna typ med sned 
korsningsvinkel och i många avseenden ett rent 
funktionalistiskt formspråk. Bron konstruerades 
och uppfördes av den anrika brobyggnadsfirman 
Svenska Aktiebolaget Christiani & Nielsen med 
rötter i sitt danska moderbolag. Företaget uppför-
de ett stort antal broar över hela landet och gjorde 
sig känt för tekniskt avancerade konstruktioner 
där bågbroar med snedställda hängstag blev ett 
signum. Bortsett från huvudbalkarnas voter och 
de små stenkonerna vid landfästenas sidomurar är 
det idag inte mycket som varslar om brons höga 
ålder. Räcket och kantbalkarna är utbytta och be-
tongbärverkets undersida har renoverats genom 
betongsprutning. 

Dagens trafikanter anar föga vad för konstruktion 
som bär dem över hindret och de moderna räck-
ena hjälper till att anonymisera konstruktionen. 
Trots detta är bron ett viktig representant för alla 
de rambalkbroar som uppfördes under 1920- till 
1940-talet.

Balkrambron av betong från 1926 bär fortfarande trafiken över Pinnån strax norr om det lilla samhället 
Gångvad Klippan. Trots flera ombyggnader har balkarna fortfarande kvar 1920-talets mjukt rundade voter 
vid övergångarna till landfästena. 

Moderna kantbalkar, räcken och nylagd belägg-
ning ger inga ledtrådar till brons höga ålder.
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11-531-1
Vägnummer: 1804

Kommun: Klippan

Hinder: Pinnån 

Brotyp: Balkrambro av betong.

Antal spann: 1

Tagen i drift år: 1926

Teoretisk spännvidd: 14,4 m

Konstruktör: Svenska AB Christiani & Nielsen

Entreprenör: Svenska AB Christiani & Nielsen

Värdering
Bevarandekategori: N - ingår i Trafikverkets 

nationella bevarandeplan

Överst: Broplatsen domineras av den vegetation som finns längs ån och de betesmarker som fortfarande 
brukas.

Ovan t.v.: Undersidan av bärverket är betongsprutat. Ovan t.h.: Utsidan av de yttre balkarna har fortfarande 
kvar delar betongens originalytor med svagt framträdande formavtryck 
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11-642-1 Bro över Vramsån vid Ebbarp

En liten plattbro av betong där det fyra meter  
breda vattendraget överbryggas på rationellast 
tänkbara sätt med en formstram och tidstypisk be-
tongkonstruktion. Plattbroar har uppförts under 
lång tid med bärverk av såväl trä, sten som betong. 
Under 1920- och 1930-talet kom brotypen att bli 
vanlig, särskilt på de ställen där äldre bärverk av 
trä behövde ersättas och man då eventuellt kunde 
utnyttja befintliga stöd av natursten. Den aktuella 
bron vid Ebbarp uppfördes dock i samband med 
Vattenavledningsföretaget Ebbarp-Ynglingarums 
arbeten i trakten under början av 1930-talet. Kon-
struktionen kom därför att helt bestå av betong 
i bästa funktionalistiska anda. Bärverket är helt 
stramt och rätvinkligt, vilar på stöd vars utdragna 
sidomurar ansluter till de korta bankarna. 

Ursprungliga racken av L-profiler och vitmålad 
navföljare av U-profilstyp har under senare år er-
satts med massiva räckesstolpar och toppföljare av 
standardmodell. Räckets gröna originalkulör och 
navföljare av u-balkstyp har dock förtjänstfullt 
rekonstruerats.

Sidovy av den lilla brons betongbärverk. Endast detaljer i räcket skiljer utseendet från hur bron såg ut då den 
var nyuppförd.

Vägbanans slitskikt av grus löper obrutet över 
bron - en allt ovanligare syn längs de svenska 
vägarna.
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11-642-1
Vägnummer: 1976

Kommun: Hässleholm

Hinder: Vramsån

Brotyp: Fritt upplagd plattbro av betong.

Antal spann: 1

Tagen i drift år: 1932

Teoretisk spännvidd: 4,4 m

Konstruktör: Okänd

Entreprenör: Okänd

Värdering
Bevarandekategori: N - ingår i Trafikverkets 

nationella bevarandeplan

Navföljarens U-profil är vitmålad på 
ett försinkat underlag. En svår 
kombination som kan leda till att 
färgskiktet flagnar som på bilden. 
Navföljarna sammanfogades 
ursprungligen med försänkt spår-
skruv och inte med vagnsbult. En 
skillnad som kan tyckas marginell 
men som är viktig vid bevarandet av 
kulturhistoriskt värdefulla konstruk-
tioner. 

Grusvägen över bron går i en svag kurva, vilket gör att trafikanterna kan se de tidstypiska räckena på ett 
tilltalande sätt. Det lilla kompakta bärverket syns däremot inte alls. Broplatsen andas dock 1930-tal och 
utgör en allt mer sällsynt vy längs de svenska vägarna.
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går i kurvor fram till bron, vilket dessutom ger 
goda möjligheter för trafikanterna att se bärverket 
innan överfart.

11-153-1 Bro över Helgeån vid Torsebro i Kristianstad

Vid Torsebro finns en fyrspännig stenvalbro med 
rundbågiga valv i en klassiskt stram och sym-
metrisk form. Platsen har stora kulturhistoriska 
värden på grund av det stora antalet byggnader 
och industrihistoriska lämningar som finns kvar 
efter det krutbruk som anlades redan 1682 strax 
norr om broläget. Bron stod klar redan 1836 och är 
byggd med fältsten och bearbetad sten från plat-
sen. Vid en omfattande förstärkning 1992 bakgöts 
brovalven med betong, en gångbana konsolerades 
något på uppströmssidan och bron försågs med 
nya kantbalkar av betong. Vid samma tillfälle mon-
terades helt nya räcken i en nykonstruerad modell. 
Avsikten var att få till ett räcke som uppfyllde 
dagens trafiksäkerhetsnormer samtidigt som det 
skulle ansluta formmässigt till äldre tiders gjut-
järnsstolpar.  Hela räcket målades i en grön kulör. 
Även belysningen längs bron förnyades vid samma 
tillfälle. 

Bromiljön med vattenkraftverk, äldre magasins-
byggnad, villabebyggelse och det närbelägna indu-
striminnet är en tilltalande miljö med fina möjlig-
heter att betrakta såväl bro som lämningar. Vägen 

Välgjord valvbro över den på platsen breda och emellanåt strida Helge å. Spetsiga isbrytande pelarnosar 
finns på både upp- och nedströmssidan. Kraftledningsstolparna minner om Skånes första vattenkraftverk 
som anlades av Sydkraft strax norr om bron redan 1907.  

Utanför högvattensäsongen är huvudfåran 
nästan torrlagd eftersom det mesta av vattnet 
passerar bron via det närbelägna vattenkraftver-
ket.
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11-153-1
Vägnummer: 2052

Kommun: Kristianstad

Hinder: Helge å

Brotyp: Stenvalvbro, bakgjuten med betong

Antal spann: 4

Tagen i drift år: 1836

Teoretisk spännvidd: m

Konstruktör: Okänd

Entreprenör: Okänd

Värdering
Ålder: 10

Pionjär konstruktion: 1

Pionjär material: 0

Ursprunglighet: 3

Sällsynthet: 0

Brolandskap: 2

Skönhetsvärde/formoptimering: 3

Medvetet arkitektoniskt uttryck: 0

Exponerbarhet: 5

Trafikanternas möjlighet att se bron: 5

Tillgänglighet: 4

Upplevelsevärde: 8

Total värderingspoäng: 41

Bevarandekategori: A

Ovan: Gångbanan på den norra 
sidan av brobanan konsolerades 
något utanför brons sidomurar 
och är ett tillägg som gjordes 
vid renoveringen i början av 
1990-talet.

Räcket är en modern konstruktion som ska ansluta till äldre tiders 
gjutjärnsstolpar med massiva följare och navföljare av U-balksstyp. 
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11-357-1 Bro över Helgeån, so Visseltofta k:a

1920-talets stenvalvbroar tillhör den sista genera-
tionen av denna brotyp, ofta byggda med mycket 
välgjorda murar i jämna skift och tydligt markera-
de valvbågar som i enlighet med lastfördelningen 
var kraftigare vid upplagen. Bron vid Visseltofta är 
inget undantag. Här förenas konstruktörens säkra 
proportionering med ett utmärkt stenhuggeri-
hantverk i en mycket imposant och imponerande 
bro. Att sedan stor del av räckena är ursprungliga 
gör inte upplevelsen sämre. Valvens flacka para-
belformer i tre spann bidrar till den harmoniska 
upplevelsen av bron.  

Trafikanterna har goda möjligheter att betrakta 
bron innan överfart eftersom långa och höga ban-
kar i kurva leder fram till landfästena. Räckenas 
följare är sannolikt utbytta under tidens gång och 
även navföljaren av kolswabalk är en senare ad-
dering. Av den ursprungliga ritningen framgår att 
det endast fanns en toppföljare och en enkel nav-
följare när bron var ny.

Bron förstärktes med en bakgjutning av betong 
1974.  

Natursköna omgivningar med rastplats och bra möjligheter till att betrakta bron kännetecknar broplatsen 
vid Visseltofta. Bron har en ålderdomlig karaktär me är uppförd så sent som 1925. 

Räckenas olika ståldelar är i behov av översyn. 
Flera följare är lösa, skruvförbanden har släppt 
och skarvjärn saknas. Granitgardisterna är 
däremot i gott skick med endast enstaka skadade 
exemplar. Hål efter den ursprungliga nedre rörföl-
jaren syns på gardisterna.
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11-357-1
Vägnummer: 1950

Kommun: Osby

Hinder: Helge å

Brotyp: Valvbro av sten, bakgjuten med 

betong.

Antal spann: 3

Tagen i drift år: 1925

Teoretisk spännvidd: 10,5 + 10,5 + 10,5 m

Konstruktör: Okänd

Entreprenör: Okänd

Värdering
Ålder: 7

Pionjär konstruktion: 0

Pionjär material: 0

Ursprunglighet: 6

Sällsynthet: 0

Brolandskap: 2

Skönhetsvärde/formoptimering: 3

Medvetet arkitektoniskt uttryck: 0

Exponerbarhet: 5

Trafikanternas möjlighet att se bron: 5

Tillgänglighet: 4

Upplevelsevärde: 8

Total värderingspoäng: 40

Bevarandekategori: B

En rastplats med kort promenad fram till bron möjliggör för den som 
så önskar en enkel möjlighet att ta sig en närmare titt på den vackra 
bron.

Raderna av granitgardister som ramar in brobanan är karaktäristiska för bron och är mycket viktiga för 
upplevelsen av miljön. De långa och höga bankarna gör att en påtaglig känsla av att köra upp till bron 
infinner sig för trafikanterna. 
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11-170-1 Bro över Helgeån vid Sjögård

Fackverksbroar i Skåne har alltid varit och är även 
idag en synnerligen sällsynt företeelse. Bron vid 
Sjögård är därför ett unikt inslag i brobeståndet. 
Ursprungligen uppfördes fackverksbron med ett 
fast spann i öster och ett symmetriskt svängspann 
på den västra sidan av bron för att möjliggöra seg-
lats på Helge å. Bron ersatte den så kallade Vitt-
skövle färja och fanns kvar i öppningsbart skick 
fram till 1954 då svängmaskneri och lager togs 
bort. Vid samma tillfälle ersattes det ursprungliga 
västra stenlandfästet med ett nytt av betong. Bron 
genomgick en omfattande renovering och för-
stärkning 2001.

Brobanan är endast 5 meter bred och passage över 
bron – eller snarare genom brons fackverk – ger 
därför en mycket speciell känsla. Fackverket är 
av standardmodell med omväxlande stigande och 
fallande diagonaler som begränsas av vertikaler i 
varje fack. Hela konstruktionen var ursprungligen 
sammanfogad med naglar men är numera efter 
förstärkningar och nitrevision även ihopskruvad. 
Trots endast summariska möjligheter att parkera 
vid bron går det ändå bra att betrakta konstruktio-
nen från sidan. 

När bron var öppningsbar tjänade svängpelaren 
som fundament för svängkrans med svängmaski-
neri och pivot. Idag är hela den ursprungliga 
konstruktionen ersatt med tvärbalk och två lager. 
Den välgjorda stenkonstruktionen minner dock 
fortfarande om den ursprungliga funktionen.

Nittio års förtjänstfullt bärande av trafiken över Helge å är ett imponerande facit för denna ursprungligen 
öppningsbara fackverksbro från 1925. Förhoppningsvis kan konstruktionen leva vidare ytterligare många år.
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11-170-1
Vägnummer: 1631

Kommun: Kristianstad

Hinder: Helge å

Brotyp: Fackverksbro av stål.

Antal spann: 3

Tagen i drift år: 1925

Teoretisk spännvidd: 35,6 +16,3 + 16,3 m

Konstruktör: Johan Malm & Co

Entreprenör: Hvilans Mekaniska Verkstad A.B. 

Kristianstad.

Värdering
Ålder: 7

Pionjär konstruktion: 0

Pionjär material: 0

Ursprunglighet: 3

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: 40

Bevarandekategori: B

Det råder ingen tvekan om vem som har tillverkat stålfackverket. En 
imponerande gjutjärnsskylt signalerar att den välrenommerade 
mekaniska verkstaden Hvilan i närbelägna Kristianstad låg bakom 
bron. Företaget var en flitig leverantör av främst jordbruksmaskiner, 
traverser, hissar och andra stålkonstruktioner under 1900-talet.

Fackverkets diagonaler och vertikaler bildar ett intrikat bärverk som är mycket påtagligt vid passage över 
bron. Slitskiktet vilar på tvärbjälkar och träplank. Bärverkets gröna kulör fungerar närmast som ett kamou-
flage mot den om givande grönskan. 

!(

Egehem

Sjögård

Graften

© Lantmäteriet, Geodatasamverkan !( Bro

0 100 200 300 400 500
m     619412011-170-1       449154X Y



3636

11-898-1 Bro över bäck o Emmaljunga

Plattbroar av betong från 1910-talet är numera 
mycket sällsynta. De tillhör den första genera-
tionen betongbroar av denna konstruktion och 
måste betraktas som synnerligen viktiga länkar 
till den svenska brohistorien, väl värda att vårda 
och bevara. Det enda som skiljer bron från origi-
nalutförandet är den utbytta navföljaren av kols-
wabalktyp och att vägen numera är belagd med en 
bitumenbeläggning. 

Stenarbetet i de kvaderhuggna murarna är im-
ponerande med stor precision och utan synbara 
sättnignar. Små koner avslutar de låga och korta 
bankarna fram till bron som på det hela taget är 
en mycket värdig representant för 1910-talets tre-
vande första betongbrobbyggande. 

Dagens trafikanter upplever dock inte mycket av 
bron bortsett från de fyra granitgardisterna som 
markerar bärverket längs navföljaren. Någon 
lämplig P-plats i närheten av bron finns inte heller, 
vilket försvårar betraktandet av denna lilla pärla. 
En senare adderad ledningsdragning är dessvärre 
kraftigt missprydande.

Mycket välhållen plattbro av betong i ett spann med ursprungliga stengardister integrerade med sidomu-
rarna vid landfästet. Ursparningen i plattans sidor skapar en liten men viktig skugglist som löser upp den i 
övrigt strama formen.

Inte bara stora iögonfallande brokonstruktioner 
kan bära på viktiga bitar till den svenska 
brohistorien. Denna lilla plattbro av betong är en 
av de bäst bevarade broarna inom sin typ från 
1910-talet. Dessvärre förtar senare tiders 
okänsliga ledningsdragning helhetsintrycket.
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I stort sett ingenting avslöjar vad som bär trafiken över den lilla bäcken bortsett från de fyra granitgardis-
terna som för den invigde broentusiasten indikerar brons ålder.

11-898-1
Vägnummer: 1946

Kommun: Hässleholm

Hinder: Helge å

Brotyp: Plattbro av betong, fritt upplagd..

Antal spann: 1

Tagen i drift år: 1910

Teoretisk spännvidd: 3,2 m

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: 0

Exponerbarhet: 5

Trafikanternas möjlighet att se bron: 1

Tillgänglighet: 4

Upplevelsevärde: 8

Total värderingspoäng: 40

Bevarandekategori: B
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11-115-1 Bro över Rökeån vid Hörja k:a

Vid Hörja kyrkby finns ett vad- och broställe som 
sedan urminnes tider har använts för att ta sig över 
Rökeån eller Hörjaån som den lokalt även kallas. 
Nuvarande bro från början av 1890-talet föregicks 
av flera generationers trä- och stenbroar alla be-
häftade med mer eller mindre livliga berättelser 
com vedemödorna med att bygga och underhålla 
konstruktionerna. Bron idag är ett spänstigt sten-
valv med stickbågig form, sidomurar i kvaderhug-
gen sten i jämna skift och med anfangerna ända 
nere i vattenlinjen. På paltsen är ån nedsänkt i 
förhållande till omgivningarna, vilket gör att en 
närmast plan väg har kunnat anläggas över bron.

Konstruktionen är förstärkt med en bakgjutning 
av betong som syns bland annat genom kantbal-
karna och avsaknaden av de ursprungliga stengar-
disterna. Nuvarande räcken av grönmålade L-
profiler och förzinkad kolswabalk som navföljare 
tillkom vid bakgjutningen.

Under senare tid har en ny gång- och cykelbro av 
trä placerats bredvid den gamla bron, vilket gör 
det enkelt att betrakta stenvalvbron helt från si-
dan i det trånga och vegetationsdominerade bro-
läget. Trafikanterna över valvbron har däremot 
nästan ingen möjlighet att se vad för konstruktion 
som spänner över hindret. 

Det rödmålade träbärverket på den nya bron står 
i stark kontrast till både omgivande grönska och 
stenbrons naturstenar. 

Vägarna fram till den imponerande fackverksbron vid Sörfors går i skarpa kurvor ned mot broläget – en 
närmast idealisk placering om man vill kunna se både bron och hindret innan överfart.

Ett spänstigt och välhållet stenvalv som delvis döljer sig i grönskan längs ån. Bron från 1893 har bakgjutits 
och försetts med moderna räcken men är i övrigt i gott skick.
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Räcken av L-profiler avslöjar inte något av hur bärverket ser ut för de passerande trafikanterna. 

11-115-1
Vägnummer: 1878

Kommun: Hässleholm

Hinder: Rökeån

Brotyp: Valbro av sten, bakgjuten med betong..

Antal spann: 3

Tagen i drift år: 1893

Teoretisk spännvidd: 10,5 m

Konstruktör: Okänd

Entreprenör: Okänd

Värdering
Ålder: 10

Pionjär konstruktion: 0

Pionjär material: 0

Ursprunglighet: 3

Sällsynthet: 0

Brolandskap: 2

Skönhetsvärde/formoptimering: 3

Medvetet arkitektoniskt uttryck: 0

Exponerbarhet: 5

Trafikanternas möjlighet att se bron: 2

Tillgänglighet: 4

Upplevelsevärde: 6

Total värderingspoäng: 38

Bevarandekategori: B

Landsvägen har under senare tid fått sällskap av 
en gång- och cykelväg som passerar ån på en 
egen bro ett stenkast från det gamla broläget.
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11-175-1 Bro över Vramsån

Stenvalvbron över Vramsån är en ålderdomlig 
konstruktion som togs i bruk på 1880-talet. Bron 
går både över ån och över drivvattenfåran till 
mjölkvarnen som ligger strax intill bron. De båda 
stenvalven är slagna med tuktad fältsten och har 
en något oregelbunden, grov karaktär som slä-
tats ut något genom senare fogning av murverket. 
Kantbalken och bakgjutningen med betong till-
kom 1934 en åtgärd som genomfördes på massor 
av stenvalvbroar vid denna tid.  Även de stora pe-
larnosarna försågs då med ett tak av betong.

Trafikanterna över bron har desvärre ingen möj-
lighet att se något av bärverket innan eller under 
passage av bron. Däremot märks bron som en 
puckelformad förhöjning av vägen på broplatsen. 
Inte heller det moderna räcket avslöjar något om 
brons ålder eller karaktär. 

Ovan t.h.: Årtalet 1934 markerar året då kon-
struktionen bakgöts med betong.

T.h.: Bron går Vramsån men också över intags-
rännan till den närbelägna mjölkvarnen. 

Vegetationen vid broplatsen är tät och en heltäckande översikt av konstruktionen är omöjlig att få. 



4141

11-175-1
Vägnummer: 1991

Kommun: Kristianstad

Hinder: Vramsån och kvarnränna.

Brotyp: Stenvalvbro, bakgjuten med betong.

Antal spann: 4

Tagen i drift år: 1880

Teoretisk spännvidd: 2,8 + 4,1 + 5,2 , 5,1 m

Konstruktör: Okänd

Entreprenör: Okänd

Värdering
Ålder: 10

Pionjär konstruktion: 0

Pionjär material: 0

Ursprunglighet: 3

Sällsynthet: 0

Brolandskap: 0

Skönhetsvärde/formoptimering: 3

Medvetet arkitektoniskt uttryck: 2

Exponerbarhet: 3

Trafikanternas möjlighet att se bron: 3

Tillgänglighet: 4

Upplevelsevärde: 6

Total värderingspoäng: 34

Bevarandekategori: B

Valvet över ån är slaget med tuktad natursten som senare fogats. 
Ledningsdragningen och vegetationen längs räcket är missprydande. 

Vägbanan är svagt puckelformad vilket tydligt markerar brons läge längs vägen. Moderna räcken och 
navföljare avslöjar inget om brons ålder eller konstruktion. I fonden en korsning med väg 1990.
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11-829-1 Bro över Hörrödsån o Hörröds k:a

Stenvalvbroar som inte är bakgjutna med betong 
har under de senaste decennierna blivit en allt 
mer sällsynt företeelse. På denna broplats finns 
inte mindre än två generationer med helt oroöda 
stenvalvkonstruktioner. En liten numera avställd 
bro med ålderdomliga uppdragna stenbarriärer 
som enda räcken och den ovan aktuella bron på 
väg 1612. Tillsammans utgör de en duo med länkar 
direkt till den stenvalvsbyggnadsteknik som intro-
ducerade i landet då munkarna under medeltiden 
tog med sig kunskapen från kontinenten. Broarna 
är byggda på likartat sätt men precisionen i stenar-
betet är högre i den senare bron. 

Trafikanterna över bron ser stengardisterna och 
kan även skymta den äldsta bron men upplevel-
sen av broplatsen skulle vinna på en rensning av 
vegetation. 

Välhållen stenvalvbro i kallmur med originalgardister och välgjort stenarbete. Senare tillkommen navföljare 
av kolswabalktyp. Ledningarna är okänsligt dragna längs sidomurar och valv, vilket dämpar det i övrigt 
positiva intrycket.

Ett spännande möte mellan två generationers 
väg- och brobyggande. 1800-talets slingrande 
vägar för häst och vagn möter 1920-talets 
gryende bilism med krav på raka vägar och 
bättre framkomlighet.
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Endast stengardisterna vittnar om den orörda stenvalvbrons existens. Avsaknaden av parkeringsmöjligheter 
gör också att platsen inte inbjuder till ett besök.

11-829-1
Vägnummer: 1612

Kommun: Kristianstad

Hinder: Hörrödsån

Brotyp: Valvbro av huggen sten.

Antal spann: 1

Tagen i drift år: 1920

Teoretisk spännvidd: 3,5 m

Konstruktör: Okänd

Entreprenör: Okänd

Värdering
Ålder: 7

Pionjär konstruktion: 0

Pionjär material: 0

Ursprunglighet: 6

Sällsynthet: 0

Brolandskap: 2

Skönhetsvärde/formoptimering: 3

Medvetet arkitektoniskt uttryck: 0

Exponerbarhet: 3

Trafikanternas möjlighet att se bron: 3

Tillgänglighet: 4

Upplevelsevärde: 6

Total värderingspoäng: 34

Bevarandekategori: B

T.v.: I skogskanten bredvid bron 
döljer sig föregångaren, en liten 
valbro med enkla och låga 
stenbarriärer som räcken. 
Urtypen för alla de små 
valbroar som slogs under 
17-1800-talet.
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Upplevelsen av bron dämpas dock något av den 
bakgjutning med betong som har genomförts, de 
nya kantbalkarna och den förhöjning av vägban-
ken över bron som skett i ett senare skede. Alla 
dessa adderingar tillsammans med det moderna 
räcket gör hela konstruktionen något klumpig. 
Den rikliga vegetationen vid stenkonerna förtar 
även en del av helhetsupplevelsen, som när det 
kommer till stenarbetena är i toppklass. 

Trafikanterna på vägen har dock ingen möjlighet 
att ta del av konstbyggnaden utan ser enbart de 
moderna räckenas W-profiler. 

11-873-1 Bro över bäck no Skillinge

Emellanåt överraskas betraktaren av vissa broars 
elegans och med vilken omsorg äldre tiders ingen-
jörer och hantverkare tog sig an uppgiften då ett 
hinder skulle överbryggas.  Så är fallet med den 
genska lilla men höga stenvalvbron nordost om 
Skillinge. En passage över bron avslöjar inget av 
den skarpskurna elegans som finns, utan lämnar 
trafikanten helt ovetande om vad som döljer sig 
någon meter vid sidorna av vägbanan. Det konst-
fulla stenhuggeriarbetet framgår särskilt tydligt 
i valbågens omsorgsfullt renhuggna kanter och i 
de svängda stödmurarna som bär upp stenkoner-
na. Utformningen av stenarbetet för tankarna till 
1800-talets utbyggnad av järnvägsnätet då likande 
portar och broar uppfördes runt om i landet. 

Bortsett från vissa mindre justeringar av räckeskonstruktionerna och den senare tillkomna brobaneplattan 
av betong är bron över Öre älv i ursprungligt utförande. Välgjorda granitstöd och -landfästen vittnar om den 
omsorg som lades ned på bron då den byggdes.

Nedan: Ändvy av den tvåspänniga fackverksbron.

Ett mycket välgjort stenhuggeriarbete som för tankarna till de insatser som gjordes vid 1800-talets järnvägs-
brobyggen. Släthuggna skarpa hörn markerar valvbågens kanter och sidomurarna är lagda med jämna skift.
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Ovan: Trafikanterna på den intensivt trafikerade väg 13 märker endast bron som en svag insmalning av 
sidoområdena längs vägen. Moderna navföljare av W-profiltyp avslöjar heller inget om brons ålder eller 
konstruktion.

Nedan: en ovanlig teknisk lösning för kantbalkarna med en yttre kantbalk, vilande på granitmurverket 
samtidigt som dagens kantbalkar är indragna och placerade i ett högre läge.

11-873-1
Vägnummer: 13

Kommun: Ängelholm

Hinder: Bäck

Brotyp: Valvbro av sten, bakgjuten med 

betong.

Antal spann: 1

Tagen i drift år: 1910

Teoretisk spännvidd: 3,5 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: 2

Exponerbarhet: 3

Trafikanternas möjlighet att se bron: 1

Tillgänglighet: 4

Upplevelsevärde: 6

Total värderingspoäng: 33

Bevarandekategori: B
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11-41-1 Bro över den s.k. Lillån vid Hörsgård

Stenvalvbron vid Hörsgård är en flack stickbågig 
konstruktion med låg pilhöjd. Stengardisterna 
är integrerade med sidomurarna på traditionellt 
manér och har på grund av den specialdesignade 
räckesförhöjningen kunnat behållas. Vägbanan 
vilar nästan direkt på hjässan och hela konstruk-
tionen kännetecknas av en låg bygghöjd. Belägg-
ningen har förhöjts med tiden och numera går den 
en bit upp på stengardisterna, vilket sänker nav-
följarens höjd på ett icke tilltalande sätt. Den fa-
sade asfaltskanten ger dessutom ett lite ruffigt och 
klumpigt utseende.

Stenarbetena är välgjorda och alla delar av bron 
är uppförda i kallmur – utan mur- eller fogbruk. 
Små  stenkoner avslutar de mycket korta och låga 
bankarna. Bortsett från den senare tillkomna 
förhöjningen av räcket, navföljaren av kolswa-
balk och den missprydande rördragningen är 
bron i gott originalskick. Genom stengardisterna 
får trafikanterna en svag indikation om vad som 
döljer sig under vägbanan men för den som vill 
stanna och undersöka bron närmare, saknas bra 
parkeringsmöjligheter.

Flackt valv, välgjort stenhuggeriarbete och bevarade stengardister kännetecknar denna lilla stenvalvbro. På 
grund av all vegetation längs ån är det dock besvärligt att få en riktigt bra överblick av broläget.

Kombinationen av ledningsdragning, förhöjda 
räcken och den fasade höga asfaltsbeläggningen 
ger ett stökigt intryck.



4747

Natursköna omgivningar med betesmarker och lummig vegetation ramar in broplatsen. Trafikanterna ser 
stengardister och et förhöjda räcket, vilket ger en god indikation om att man passerar en stenvalvbro.

11-41-1
Vägnummer: 1817

Kommun: Klippan

Hinder: Lillån

Brotyp: Valvbro av sten.

Antal spann: 1

Tagen i drift år: 1918

Teoretisk spännvidd: 6,5 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: 2

Upplevelsevärde: 6

Total värderingspoäng: 31

Bevarandekategori: B

T.v.: Förhöjning-
en av räckena 
har skonat 
originalgardis-
terna men är i 
övrigt en 
speciallösning.
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11-200-1 Bro över Verkeån vid Kullstorp 1.5 km  
no Andrarums k:a

Andarum är sannolikt mest känt för den omfattan-
de industriella framställning av alun som skedde 
här mellan 1686 och 1912. Endast tolv år efter verk-
samhetens upphörande byggdes denna storslagna 
stenvalvbro över Verkeån. Bron är massiv till for-
men med två stickbågiga valv, höga sidormurar, 
kraftigt mellanstöd och väl tilltagna landfästen – 
allt uppfört med kvaderhuggen sten i jämna skift. 
Stenarnas råkoppsytor ger ett rustikt intryck som 
understryker platsens robusta karaktär. Valvens 
djup är hela 8,5 m, vilket ställt mot spännvidderna 
på 4 m ger en bro som upplevs närmast fortifikato-
risk. Känslan understryks av den påfallande höga 
fria höjden.

Riklig vegetation längs ån bäddar in bron i grönska  
på ett sätt som gör det svårt att få en överblick av 
hela konstruktionen. Även sikten för trafikanterna 
påverkas av grönskan och vare sig bron eller ån är 
synlig vid passage över bron. 

Lummig grönska bäddar in denna imponerande stenvalvskonstruktion vid Andarum. 

De djupa valven ger närmast en känsla av att titta in 
i en tunnel. Kalkutfällningarna har lagrats över tid 
och är idag påfallande stora. 
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Inget av brons storslagenhet avslöjas för trafikanterna när man passerar längs den svaga kurvan vid broplat-
sen. Den rikliga vegetationen bäddar in hela platsen så effektivt att inte heller vattendraget framträder 
särskilt tydligt. 

11-200-1
Vägnummer: 1607

Kommun: Tomelilla

Hinder: Verkeån

Brotyp: Valvbro av sten.

Antal spann: 2

Tagen i drift år: 1924

Teoretisk spännvidd: 4,5 + 4,5 m

Konstruktör: Okänd

Entreprenör: Okänd

Värdering
Ålder: 7

Pionjär konstruktion: 0

Pionjär material: 0

Ursprunglighet: 3

Sällsynthet: 0

Brolandskap: 0

Skönhetsvärde/formoptimering: 3

Medvetet arkitektoniskt uttryck: 0

Exponerbarhet: 5

Trafikanternas möjlighet att se bron: 1

Tillgänglighet: 4

Upplevelsevärde: 8

Total värderingspoäng: 31

Bevarandekategori: B

Vid lågvatten ter sig den stora fria höjden något märklig. Vatten-
ståndet kan dock stiga upp emot drygt en meter vid flod.
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11-504-1 Bro över allmän väg 1 km o Hasslarps stn

1960-talets motorvägsutbyggnad runt om i landet 
avsatte stora spår i kulturlandskapet. Inte bara ge-
nom de breda vägkorridorerna som skar genom 
odlingsbygderna utan även i alla de infrastruktu-
rella kringanläggningarna som broar, viadukter 
och trafikplatser. Efter drygt 50 år finns fortfa-
rande många av dessa konstbyggnader kvar i drift, 
vissa har byggts om, reparerats eller förstärkts 
medan andra till synes har klarat halvseklet utan 
vidare bekymmer. En av dessa välbevarade via-
dukter är denna fyrspänniga betongkonstruktion 
från 1964. Bärverket består av tre längsgående hu-
vudbalkar som gjutits samman med brobaneplat-
tan till en konstruktiv helhet, vilken vilar på stöd i 
form av tre par pelare samt landfästena.  Det flacka 
jordbrukslandskapet har medfört att ganska långa 
och höga fyllnadsbankar har uppförts fram till via-
dukten från båda håll. Bankarna bildar en effektiv 
siktbarriär för resande längs E6 och trafikanterna 
upplever därför viadukten som en port i landska-
pet. Passerar man istället på väg 1766 över E6 får 
man en utmärkt vy över hela landskapet.

 Räcken, betonggardister på bankarna och brons 
betongkonstruktioner är bevarade och i gott skick 

– en på det hela taget utmärkt tidsbild från bilis-
mens guldålder.

Viadukten över E6 är ett påtagligt inslag för trafikanterna längs motrovägen och upplevs närmast som en 
port i landskapet. Konstruktionen är välbevarad och är en utmärkt exponent för 1960-talets motrovägsut-
byggnad. 

Undersidan av brobanan visar tydligt hur 
huvudbalkarna förenas vid upplagen och hur den 
rationella betongkonstruktionen helt saknar voter. 
Pelarstöden är vinklade för att passa vägens 
sneda korsningsvinkel, medan landfästena är 
räta i förhållande till viaduktens längdriktning. 
Betongytrona har fortfarande kvar sina formav-
tryck i original. 
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11-170-1
Vägnummer: 1766

Kommun: Ängelholm

Hinder: E6

Brotyp: Balkbro av betong, kontinuerlig

Antal spann: 4

Tagen i drift år: 1964

Teoretisk spännvidd: 15,3 + 19,5 + 19,5 + 15,3 m

Konstruktör: Kungl. Väg- och vattenbyggnads-

styrelsen, konstruktionsbyrån.

Entreprenör: Okänd

Värdering
Ålder: 3

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: 31

Bevarandekategori: B

Räcken, navföljare och betonggardister på bankarna är alla i originalutförande. Från viadukten syns tydligt 
hur motorvägen skär genom landskapet.

För trafikanter på väg 1766 är viadukten en enda lång uppbankad 
sträcka tvärs det i övrigt mycket plana landskapet.
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11-143-1 Bro över s.j. N Bjärlöv 

Vid Bjärlöv går väg 19 via en kurva upp på en lång 
bank med en viadukt över före detta Östra Skånes 
järnvägar. Banan byggdes redan 1886, förstatliga-
des (SJ) 1944 och persontrafiken lades ned 1969. 
Viadukten är en typisk plattramkonstruktion i 
betong från krigsåren med materialoptimerade 
dimensioner, stramt funktionalistiskt formspråk 
och med typisk sned korsningsvinkel.  Trots att 75 
år har gått sedan bron togs i drift finns fortfarande 
originalräcken med grönmålade L-profiler och 
granitståndare på bankarna bevarade. Navföljaren 
är däremot bytt från en U-profil till en kolswabalk. 
Moderna räcken  med navföljare av  W-profil har 
monterats  längs hela bankarna, vilket skonar den 
ursprungliga räckeskonstruktionen.

Trafiken på banan har sedan länge upphört och 
vegetationen tar över både långs och på banval-
len. Även längs bankarna finns rikligt med vegeta-
tion, vilket gör att trafikanterna på väg 19 inte har 
någon större möjlighet att se vad för hinder eller 
viadukt man passerar.

Vegetationen tar över broplatsen och det blir allt svårare att betrakta konstruktionen i sin helhet. Betong-
plattan i ramen är tunn och vittnar om den materialoptimering som gjordes då viadukten konstruerades.

Det ursprungliga räcket finns fortfarande kvar 
med sina granitståndare och grönmålade 
L-profiler. 
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11-143-1
Vägnummer: 19

Kommun: Kristianstad

Hinder: f.d. SJ, (Östra Skånes järnvägar ÖSJ)

Brotyp: Plattrambro av betong.

Antal spann: 1

Tagen i drift år: 1940

Teoretisk spännvidd: 6,2 m

Konstruktör: Kjessler & Mannerståle

Entreprenör: Nya Asfalt AB, Malmö

Värdering
Ålder: 5

Pionjär konstruktion: 0

Pionjär material: 0

Ursprunglighet: 6

Sällsynthet: 1

Brolandskap: 0

Skönhetsvärde/formoptimering: 3

Medvetet arkitektoniskt uttryck: 0

Exponerbarhet: 3

Trafikanternas möjlighet att se bron: 1

Tillgänglighet: 4

Upplevelsevärde: 6

Total värderingspoäng: 29

Bevarandekategori: B

Undersidan av plattan har fortfarande kvar sin svarta skyddsmål-
ning, en rest efter den sotiga ångloksepoken.

Trafikanterna ser de gamla räckena vid passage över viadukten – en 75-årig väg- och brohistorisk lämning.  
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11-875-1 Bro över Dövabäcken no Margretetorp

Längs före detta Riksväg 2, föregångaren till da-
gens E6, finns denna lilla men välbyggda stenvalv-
bro från 1910. Broplatsen ligger uppe på Halland-
sås och dagens trafik är endast en bråkdel av vad 
den var då mycket av de nord-sydliga transpor-
terna längs Västkusten skedde förbi denna plats. 
Bron har en enkel och robust grundform med ett 
välproportionerat rundbågevalv. Sidomurarna är 
uppbyggda med kvaderhuggen sten i jämna skift 
och avslutas uppåt med en svagt utskjutande kant-
balk av sten. De ursprungliga granitståndarna 
finns kvar men är numera avlastade med en mo-
dern navföljare på separata stålstolpar.

Platsen har under lång tid varit gräns mellan land-
skap och länder och strax väster om väg 1701 går 
ännu den äldsta vägen över åsen. Vid en mindre 
bro över samma bäck stod ursprungligen den mag-
nifika halländska milsten som redan på 1800-talet 
flyttades till sin nuvarande plats. I anslutning till 
bron finns en väl tilltagen parkeringsplats.

Trafikanterna ser de gamla granitståndarna men 
måste stanna och kliva ur för att kunna se resten 
av den smakfulla stenvalvbron. Det ursprungliga räcket finns fortfarande kvar 

med sina granitståndare och grönmålade 
L-profiler. 

Vegetationen tar över broplatsen och det blir allt svårare att betrakta konstruktionen i sin helhet. Betong-
plattan i ramen är tunn och vittnar om den materialoptimering som gjordes då viadukten konstruerades.
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11-875-1
Vägnummer: 1701

Kommun: Båstad

Hinder: Dövabäcken

Brotyp: Valvbro av sten.

Antal spann: 1

Tagen i drift år: 1910

Teoretisk spännvidd: 3,5 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: 3

Trafikanternas möjlighet att se bron: 1

Tillgänglighet: 4

Upplevelsevärde: 4

Total värderingspoäng: 29

Bevarandekategori: B

Ovan: De gamla stengardisterna har idag 
avlastats med ett modernt räcke som sitter på 
separata stolpar längs bron. Goda parkerings-
möjligheter finns på norra sidan av broplatsen.

T.v.: Hallands sydligaste milsten flyttades till bron 
i slutet av 1800-talet. Bäcken markerade 
landskapsgräns mot Skåne. 
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11-67-1 Bro över Rönneån vid Spången

Strax öster om Ljungbyhed passerar väg 13 över 
Rönneån på en tvåspännig stenvalvbro från 1920. 
Konstruktionen är mycket välgjord med bear-
betad sten i såväl valv som sidomurar och koner. 
Murarna är lagda med kvaderhuggen sten i jämna 
skift och valvens kanter är tydligt markerade i bro-
sidorna.  På mellanstödets uppströmssida finns en 
liten pelarnos med avfasad översida. Bron kon-
struerades och uppfördes med betongförstärkta 
valv och landfästen, vilket var vanligt vid tiden 
mellan de renodlade sten- och betongbroarna. Vid 
en ombyggnad 1965 togs de ursprungliga stengar-
disterna bort, bron bakgöts med armerad betong 
och konstruktionen försågs med en konsolerad 
brobaneplatta som möjliggjorde en separat gång-
bana på uppströmssidan. I samband med detta 
ingrepp försvann trafikanternas möjlighet att se 
något av den ursprungliga konstruktionen och 
idag är de moderna räckena som framträder vid 
passage över bron. De stora och välgjorda stenko-
nerna är dock väl synliga i omgivningen och är en 
viktig del av brons kulturhistoriska värde.

De höga bankarna avslutas med mycket välgjor-
da koner av huggen sten.

En typsik stenvalvbro från 1920-talet i det stora formatet. Två flacka stickbågiga valv och ett omsorgsfullt 
gjort stenhuggeriarbete.
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11-67-1
Vägnummer: 13

Kommun: Klippan

Hinder: Helge å

Brotyp: Valvbro av sten, bakgjuten med 

betong.

Antal spann: 3

Tagen i drift år: 1920

Teoretisk spännvidd: 10,0 + 10,0 m

Konstruktör: Arvid Blomberg, Malmö

Entreprenör: Okänd

Värdering
Ålder: 7

Pionjär konstruktion: 0

Pionjär material: 0

Ursprunglighet: 0

Sällsynthet: 0

Brolandskap: 0

Skönhetsvärde/formoptimering: 3

Medvetet arkitektoniskt uttryck: 0

Exponerbarhet: 5

Trafikanternas möjlighet att se bron: 1

Tillgänglighet: 4

Upplevelsevärde: 8

Total värderingspoäng: 28

Bevarandekategori: B

Trafikanterna har dessvärre ingen möjlighet att betrakta bärverk eller hinder innan överfart och lämnas 
därför i okunnighet om vad man trafikerar.

Kantbalkarna av betong är 
konsolerade och körfälten är 
förskjutna mot nedströmssidan 
beroende på den ensidiga 
gångbanans placering.
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allésystemen till den närbelägna Borrestads gods 
är istället det som helt dominerar vägsträckan.

11-837-1 Bro över Skolebäcken vid Borrestad

1930-talets betongbrobyggande dominerades av 
tre brotyper: balkram-, plattram- och som i detta 
fall plattbroar. Bron över den lilla Skolbäcken är 
ett typexempel på de hundratals små plattbroar 
som uppfördes i tiden mellan det renodlade sten-
brobyggandet och den rationella funktionalistiska 
betongbroepoken från och med 1930-talets början. 
I detta fall har landfästenas nederdelar av kvader-
huggen natursten i jämna skift antingen uppförts 
1930 som ett skydd mot erosion eller återanvänts 
från en äldre bro på platsen. Bärverket är placerat 
ovanpå naturstensmurarna och plattans upplag 
är nedvinklade i något som kan liknas vid en låg 
ramkonstruktion.

Trafikanterna har dessvärre ingen möjlighet att 
uppleva något av den lilla brons förtjänster vid 
passage över bron. Istället dominerar de moderna 
räckena av rörtyp – i och för sig av en modell som 
medför  att man kan undvika de dominerande W-
profilbalkarna, men trots allt väsentligt avvikande 
från det ursprungliga räckets L-profiler. Omgi-
vande flacka odlingslandskap och de storslagna 

En lite plattbro av armerad betong som tjänat trafiken ända sedan den uppfördes 1930. Kantbalk och räcken 
är utbytta 2004.
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11-837-1
Vägnummer: 1624

Kommun: Kristianstad

Hinder: Skolebäcken

Brotyp: Plattbro av betong, fritt upplagd.

Antal spann: 1

Tagen i drift år: 1930

Teoretisk spännvidd: 3,3 m

Konstruktör: Okänd

Entreprenör: Okänd

Värdering
Ålder: 6

Pionjär konstruktion: 0

Pionjär material: 0

Ursprunglighet: 3

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: 28

Bevarandekategori: B

Trafikanter längs väg 1624 ser endast de nyligen uppsatta rörräckena och fokus ligger snarare på allésyste-
men fram till gården än på bron. 
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Trafikanterna kan skymta lite av bärverket innan 
passage över bärverket men de moderna räck-
ena avslöjar inget om brons ålder eller tidstypiska 
konstruktion. 

11-13-1 Bro över Kägleån, nv Åkersholm i Ängelholm

Fritt upplagda stålbalkbroar för så korta spännvid-
der som 10 m uppförs normalt inte längre. Skillnad 
var det under 1930- och 40-talen då denna brotyp 
användes flitigt på vissa håll i landet. Bron över 
Kägleån är ett sådant exempel och har förutom det 
höga läget en kompliserad geometri med brobana 
i lutning, sned korsningsvinkel med hindret och 
väg i kurva över bron. Metoden att uppföra broar 
med sned korsningsvinkel introducerades i början 
av 1930-talet men fick sitt genomslag först tio år 
senare i och med funktionalismens intåg i landet. 
Genom att vinkla landfästena efter åns sträckning, 
kunde bron byggas med kortast möjliga spänn-
vidder och med minsta möjliga mängd material. 
Konstruktören Mannerståle har här även valt att 
kombinera betong och stål bland annat vid änd-
tvärbalkarna på ett sätt som förebådar de samver-
kanskonstruktioner som kom att bli dominerande 
under 1950-talets balkbrobyggande. Bobanans 
lutning för att följa vägens dosering i kurvan över 
bron är dessutom ett mycket tidstypiskt funktio-
nalistiskt drag. Under årtiondena före 1930-talet 
hade istället vägen anpassats till bron – här är det 
tvärt om.

Spåren efter högsta högvattenföring syns tydligt 
på landfästenas frontmurar.

Vid broplatsen är ån något nedskuren i landskapet, vilket gör att vägen får ett uppbankat läge. Den fria 
höjden över hindret blir därmed ganska stor – åtminstone vid lågvatten.
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11-13-1
Vägnummer: 1703

Kommun: Ängelholm

Hinder: Kägleån

Brotyp: Balkbro av stål, fritt upplagd.

Antal spann: 1

Tagen i drift år: 1937

Teoretisk spännvidd: 10,2m

Konstruktör: Kjessler & Mannerstråle

Entreprenör: Nya Asfalt AB, Malmö.

Värdering
Ålder: 6

Pionjär konstruktion: 0

Pionjär material: 0

Ursprunglighet: 3

Sällsynthet: 3

Brolandskap: 0

Skönhetsvärde/formoptimering: 0

Medvetet arkitektoniskt uttryck: 0

Exponerbarhet: 5

Trafikanternas möjlighet att se bron: 3

Tillgänglighet: 4

Upplevelsevärde: 4

Total värderingspoäng: 28

Bevarandekategori: B

Vägen passerar broläget i en svag kurva, vilket gör att man kan få en skymt av bärverket redan innan 
överfart. Axellasten är begränsad till tio ton.

Huvudbalkarna är ingjutna i en betongtvärbalk vid upplagen som 
via fasta och rörliga lager för över lasterna till landfästena.
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wabalk och den ursprungliga ytbehandlingen har 
förnyats. En tidstypisk detalj är de betonggardis-
ter som finns längs bankarna.  Trafikanterna ser 
dessvärre endast räckena och trots det öppna 
landskapet är det svårt att finna en parkerings-
plats för de som vill betrakta bron närmare. 

11-363-1 Bro över Fjärlövsån vid Fjärlöv

I och med förstatligandet av det svenska vägnätet 
1944 blev Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrel-
sens konstruktionsbyrå i Stockholm helt tongi-
vande när det gällde brokonstruktioner. Här be-
räknades, granskades och ritades otaliga broar på 
ett sätt som närmast kunde liknas vid ett löpande 
band. Resultatet blev att variationerna i form mel-
lan olika broar minskade och istället började rena 
typbroar att utvecklas. Plattrambron var en sådan 
modell. Med endast små förändringar i spännvidd, 
korsningsvinkel och möjligen brobanans lutning 
kunde ingenjörerna snabbt och enkelt få fram un-
derlag för många av de broar som krävdes under 
den mycket expansiva upprustningen av det 
svenska vägnätet under efterkrigstiden. Även 
räcken utformades enligt de typritnignar som 
fanns med L-profiler, betonggardister och navföl-
jare av U-balkstyp. 

Den här presenterade bron från 1956 är ett ut-
märkt exempel på den vanligaste brotypen i Sve-
rige – plattrambro av betong. Konstruktionen är 
tämligen välhållen med delar av originalräcket be-
varat. Däremot har navöföljaren ersatts av en kols-

Betonggardisterna på bankarna är original och 
har en form som är skarpskuren. Normalt 
utfördes denna typ av gardister med trekantslis-
ter i formarna, vilket gav en mjukare och tåligare 
form.

Sveriges vanligaste brotyp – plattrambro av betong. Här med välbehållna räcken och betonggardister längs 
bankarna.
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11-363-1
Vägnummer: 2032

Kommun: Hässleholm

Hinder: Fjärlövsån

Brotyp: Plattrambro av betong.

Antal spann: 1

Tagen i drift år: 1956

Teoretisk spännvidd: 8,8 m

Konstruktör: Kungl. Väg- och Vattenbygg-

nadsstyrelsen, W. Föhrer, Stockholm.

Entreprenör: Okänd

Värdering
Ålder: 4

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: 3

Tillgänglighet: 4

Upplevelsevärde: 6

Total värderingspoäng: 28

Bevarandekategori: B

Öppet odlingslandskap, väg i kurva över bron och korta räcken längs bankarna. En typisk svensk broplats 
såsom den såg ut redan då bron byggdes.

L-profilerna i räcket är sammanfogade med kullrig spårskruv – en 
konstruktionsteknisk tidsmarkör som är viktig att bevara då räcket 
renoveras.
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11-418-1 Bro över bäck vid Malen

I grönskan i Båstads östra utkanter gömmer sig 
denna rationalla plattrambro av betong från 1951. 
Konstruktionen är asymmetrisk med sned kors-
ningsvinkel, olika utformade stödmurar och bro-
banan i svag lutning. Det mest iögonfallande jämte 
originalräckets L-profiler och granitståndare är 
den smågatstensbeläggning som går över bron. 
Bruket att hårdgöra slitskiktet med stensättning 
är gammalt. Smågatsten däremot introducerades 
i Sverige kring 1900-talets första år och kom då 
från Tyskland där effektiva stenhuggerimaskiner 
utvecklats. Stensättnignarna var arbetskrävande 
och användes tidvis som sysselsättningsprojekt 
både för stenhuggeri- och anläggningsarbetarna. 
Riksväg 2 genom Halland och Skåne var till ex-
empel stensatt i långa sträckor.  Vid bevarande 
av den lilla plattrambron är det centralt att även 
beläggningen inkluderas. Bron har kvar sitt origi-
nalräcke så när som på den utbytta navföljaren av 
U-balkstyp, vilken ersatts med en kolswabalk.

Hela miljön med bro, räcken, stensättning och 
den närbelägna lilla gångbron är ett intressant 
väg- och brohistoriskt utsnitt av efterkrigstidens 
infrastruktur. 

Vegetationen tar över broplatsen och det blir allt svårare att betrakta konstruktionen i sin helhet. Betong-
plattan i ramen är tunn och övergår i rambenen via små diskreta voter.

Navföljaren är skiftad från U-balk till kolswaprofil.
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11-418-1
Vägnummer: 1751

Kommun: Båstad

Hinder: Bäck

Brotyp: Plattrambro av betong

Antal spann: 1

Tagen i drift år: 1951

Teoretisk spännvidd: 4,7 m

Konstruktör: Kungl. Väg- och Vattenbygg-

nadsstyrelsen, Konstruktionsbyrån, 

Stockholm.

Entreprenör: Okänd

Värdering
Ålder: 4

Pionjär konstruktion: 0

Pionjär material: 0

Ursprunglighet: 6

Sällsynthet: 0

Brolandskap: 2

Skönhetsvärde/formoptimering: 0

Medvetet arkitektoniskt uttryck: 0

Exponerbarhet: 3

Trafikanternas möjlighet att se bron: 1

Tillgänglighet: 4

Upplevelsevärde: 6

Total värderingspoäng: 26

Bevarandekategori: B

Det ursprungliga räcket finns fortfarande kvar med sina granitstån-
dare och grönmålade L-profiler. 

En väghistorisk lämnning i form av smågatstensbeläggning – en idag ytterst skyddsvärd rest från mitten av 
förra seklet.  Stora arbetsmarknadsinsatser i form av stensättningsprojekt genomfördes under 
1920–1940-talen men endast fragment av detta återstår idag på det allmänna vägnätet.

Navföljaren är skiftad från U-balk till kolswaprofil.
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11-150-1 Bro över Vinnöån vid Karpalund i Kristianstad

Trafiken längs väg 19 passerar denna broplats i full 
fart utan att notera balkrambron av betong som 
sedan 1955 överbryggar Vinnöån vid Karpalunds 
f.d. kvarn. För den som dock tar sig tid att stanna 
och betrakta 50-talsbron och dess föregångare 

– en tvåspännig bakgjuten stenvalvbro – blir upp-
levelsen av platsen en helt annan. Balkrambrons 
rationella form är behagfullt utformad med flackt 
sickbågigt votade underflänsar och välgjorda 
stenarbeten i koner och frontmursskoning. Åfåran 
kantas av rikligt med vegetation, vilket försvårar 
betraktandet något.  Bron har en sned korsnings-
vinkel med hindret och brobanan ligger i svag lut-
ning ned mot söder.

Ursprungligen var bron försedd med ett stan-
dardräcke bestående av L-profiler både som stån-
dare, över- och underliggare. Navarna var en U-
balk som vanligen var vitmålad i kontrast till det 
grönfärgade övriga räcket. 

Bron är på det hela taget en utmärkt represen-
tant för de balkrambroar som uppfördes i riklig 
mängd runt om i landet under trettioårsperioden 
1930-60..

Omgivningarna domineras av ett svagt böljande 
öppet odlingslandskap med en trädridå längs ån.

Tack vare de mjukt parabelformade voterna samt förhållandet mellan spännvidd och fri höjd får bron en 
harmonisk och tilltalande form.
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11-150-1
Vägnummer: 19

Kommun: Kristianstad

Hinder: Vinnöån

Brotyp: Balkrambro av betong

Antal spann: 1

Tagen i drift år: 1955

Teoretisk spännvidd: 15,3 m

Konstruktör: Kungl. Väg- och Vattenbygg-

nadsstyrelsen, Konstruktionsbyrån, 

Stockholm.

Entreprenör: Okänd

Värdering
Ålder: 4

Pionjär konstruktion: 0

Pionjär material: 0

Ursprunglighet: 3

Sällsynthet: 0

Brolandskap: 2

Skönhetsvärde/formoptimering: 3

Medvetet arkitektoniskt uttryck: 0

Exponerbarhet: 5

Trafikanternas möjlighet att se bron: 1

Tillgänglighet: 4

Upplevelsevärde: 6

Total värderingspoäng: 26

Bevarandekategori: B

Trafikanterna märker knappt att man passerar en bro. Endast räckenas W-profiler avslöjar konstruktionen.
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11-72-1 Bro över Perstorpsbäcken vid Ebbarp

Betongvalvbroar började uppöfras redan under 
1880-talets slut i Skåne och då alltid i oarmerad 
version. Landets idag äldsta betongbro alla kate-
gorier är till exempel en betongvalvbro från 1887 
(M18) vid Jordberga före detta sockerbruk. Den 
här beskrivna bron är däremot av yngre datum och 
stod klar 1927. Konstruktionen tillhör den sista ge-
nerationen betongvalbroar som uppfördes innan 
platt-, plattram- och balkramkonstruktioner helt 
kom att dominera brobyggandet. Trots att bron 
har renoverats på ett ganska hårdhänt sätt med 
avlägsnande av de betonggardister som fanns från 
början och med en ny utkragad betongbroplatta, 
finns grunddragen kvar. En senare utförd betong-
sprutning har dock effektivt raderat ut varje spår 
av den ursprungliga betongytan, vilket inte är till 
brons fördel. 

Broplatsen är effektivt inbäddad i grönska, vil-
ket försvårar åtkomsten för den som vill betrakta 
konstruktionen i sin helhet. Trafikanterna längs 
väg 1869 ges inte heller någon större möjlighet att 
förstå vad som passeras, utan de moderna räckena 
med navföljare av W-profiltyp är den enda markö-
ren för broplatsen.

Betongvalvet har en stickbågig form och senare utbytt kantbalk och räcken.
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11-72-1
Vägnummer: 1869

Kommun: Perstorp

Hinder: Perstorpsbäcken

Brotyp: Valvbro av betong.

Antal spann: 1

Tagen i drift år: 1927

Teoretisk spännvidd: 6,5 m

Konstruktör: Okänd

Entreprenör: Okänd

Värdering
Ålder: 7

Pionjär konstruktion: 0

Pionjär material: 0

Ursprunglighet: 3

Sällsynthet: 0

Brolandskap: 0

Skönhetsvärde/formoptimering: 0

Medvetet arkitektoniskt uttryck: 0

Exponerbarhet: 3

Trafikanternas möjlighet att se bron: 1

Tillgänglighet: 4

Upplevelsevärde: 6

Total värderingspoäng: 24

Bevarandekategori: B

Tät vegetation kännetecknar broplatsen och endast räckets toppföljare visar för trafikanterna att det är en 
bro som passeras.
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Förteckning över bevarandevärda broar i f.d. M-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.

12– Malmöhus län
Kbnr I drift år Objektnamn     Brotyp Kommun  Förslag till åtgärder
12-243-1 1919 Bro över Hörbyåns, södra gren vid ö. Allmarkaröd  14 Hörby  N - Nationella planen
12-232-1 1765 Bro över bäck vid Öveds kyrka    15 Sjöbo  N - Nationella planen
12-530-1 1925 Bro över Bråån (östra bron) vid Örtofta kyrka i Eslöv  15 Eslöv  N - Nationella planen
12-32-1 1788 Bro över Nybroån , sv Svenstorps station   15 Ystad  N - Nationella planen
12-72-1 1881 Bro över Rönneån vid Hasslebro i Eslöv   15 Höör  N - Nationella planen
12-238-1 1870 Bro över Bråån vid Skarhult    15 Eslöv  N - Nationella planen
12-221-1 1925 Bro över bäck, o Sandåkra    61 Skurup  N - Nationella planen
12-1339-1 1926 Dybecksån vid Ö Vemmenhög, Skåne län M 1339  71 Skurup  N - Nationella planen
12-66-1 1928 Bro över Kävlingeån vid Flyinge   74 Eslöv  N - Nationella planen

12-1124-1 1860 Bro över bäck vid Lövestads k:a    13 Sjöbo  A - Brominnesklass
12-239-1 1923 Bro över Bråån, s Västraby    14 Eslöv  A - Brominnesklass
12-1158-1 1761 Bro över bäck vid Övedskloster (västra bron)  15 Sjöbo  A - Brominnesklass
12-345-1 1958 Bro över Tolångaån vid Tolånga kyrka   71 Sjöbo  A - Brominnesklass
12-416-1 1954 Bro över allmän väg S Lund vid Höjebromölla  72 Staffanstorp A - Brominnesklass

12-301-1 1918 Bro över Saxåns södra gren, Storån, so Reslövs kyrka  13 Eslöv  B - Utförliga åtgärder
12-1186-1 1920 Bro över bäck nv Huggelseke    13 Hörby  B - Utförliga åtgärder
12-71-1 1918 Bro över s. Rörumsån, so Ljungstorp   13 Hörby  B - Utförliga åtgärder
12-314-1 1925 Bro över Vegeån vid Brohus    14 Bjuv  B - Utförliga åtgärder
12-214-1 1790 Bro över Skivarpsån vid Skivarps Sockerbruk norra bron 15 Skurup  B - Utförliga åtgärder
12-51-1 1952 Bro över bäck vid Övedskloster    15 Sjöbo  B - Utförliga åtgärder
12-224-1 1775 Bro över Fyleån vid Allevadsmölla 2,3 km s Benestads k:a 15 Ystad  B - Utförliga åtgärder
12-222-1 1958 Bro över Svartån vid Skönadal    31 Ystad  B - Utförliga åtgärder
12-54-1 1931 Bro över Kävlingeån (Getingebron) 1 km nv Gårdstånga kyrka 34 Eslöv  B - Utförliga åtgärder
12-303-1 1957 Bro över bäck vid ö Asmundtorp i Eslöv   71 Eslöv  B - Utförliga åtgärder
12-65-1 1939 Bro över Bråån vid Högseröds kyrka   71 Eslöv  B - Utförliga åtgärder
12-241-1 1957 Bro över Bråån vid Sebbarp (östra bron)   71 Eslöv  B - Utförliga åtgärder
12-375-1 1953 Bro över väg vid tpl Lund s (södra delen)   72 Staffanstorp B - Utförliga åtgärder
12-375-2 1953 Bro över väg vid tpl Lund s (norra delen)   72 Staffanstorp B - Utförliga åtgärder
12-463-1 1960 Bro över allmän väg i tpl Lomma   72 Lomma  B - Utförliga åtgärder
12-64-1 1943 Bro över Rönneån vid Sjöholmen i Eslöv   74 Höör  B - Utförliga åtgärder
12-1163-1 1960 Bro över bäck sv Askeröd    14P Hörby  B - Utförliga åtgärder

12-1132-1 1938 Bro över bäck v Vittskövle    14 Svalöv  C - Normala åtgärder
12-1121-1 1935 Bro över bäck 1,8 km n Brandstads k:a   14 Sjöbo  C - Normala åtgärder
12-36-1 1880 Bro över Kabusaån , no Kabusa    15 Ystad  C - Normala åtgärder
12-43-1 1959 Bro över Vollsjöån vid Vollsjö kyrka   15 Sjöbo  C - Normala åtgärder
12-302-1 1880 Bro över Saxåns södra gren, Storån vid Trollenäs Ieslöv 15 Eslöv  C - Normala åtgärder
12-1127-1 1950 Bro över Sniberupsån v Oderup   61 Hörby  C - Normala åtgärder
12-203-1 1956 Bro över Albäcksån, n Maglarps gamla kyrka i Trelleborg 71 Trelleborg C - Normala åtgärder
12-39-1 1936 Bro över Eggelstadsbäcken vid Eggelstads kvarn  71 Sjöbo  C - Normala åtgärder
12-260-1 1957 Bro över Höjeån s Bjällerups k:a   71 Staffanstorp C - Normala åtgärder
12-199-1 1953 Bro över Gislövsån vid Gislöv i Trelleborg   71 Trelleborg C - Normala åtgärder
12-217-1 1951 Bro över Dybäcksån, nv Lindby    71 Skurup  C - Normala åtgärder
12-135-1 1935 Bro över bäck vid Tjutebro    71 Helsingborg C - Normala åtgärder
12-300-1 1962 Bro över Saxåns södra gren, Storån vid Gissleberga  71 Svalöv  C - Normala åtgärder
12-192-1 1952 Bro över Hörbyån, o Osbyholm    72 Hörby  C - Normala åtgärder
12-228-1 1949 Bro över Vollsjöån vid Näsby    73 Sjöbo  C - Normala åtgärder
12-227-1 1949 Bro över Tolångaån, so n. Eggelstad   73 Sjöbo  C - Normala åtgärder
12-1-1 1932 Bro över Segeån vid Kvissle i Malmö   73 Malmö  C - Normala åtgärder
12-137-1 1935 Bro över s.j., s Kågeröds station    74 Svalöv  C - Normala åtgärder
12-1099-1 1960 Bro över bäck s Asmundtorp    14P Landskrona C - Normala åtgärder
12-282-1 1962 Bro över Torrebergabäcken vid Mossheddinge  61P Staffanstorp C - Normala åtgärder
12-1204-1 1965 Bro över bäck 1.7 km v Dybäck    61P Skurup  C - Normala åtgärder
12-471-1 1961 Bro över Åkarpsbäcken sj och allmän väg sv Åkarps   62SP Burlöv  C - Normala åtgärder
12-471-2 1961 Bro över Åkarpsbäcken sj och allmän väg sv Åkarps   62SP Burlöv  C - Normala åtgärder
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12-243-1 Bro över Hörbyåns, södra gren vid ö. Allmarka-
röd

Ytterst få av den första generationens betongvalvbroar återstår idag i drift på det allmänna vägnätet.

Tidiga betongbroar var nästan uteslutande valv-
konstruktioner, som denna lilla bro över Hörby-
åns södra gren. Bron är en verklig tidsmarkör inte 
enbart genom dateringen ”1919” i ett av facken på 
barriärerna utan även på grund av de mycket ka-
raktäristiska räckena av betong. Att göra massiva 
räckeskonstruktioner i form av barriärer på detta 
vis var en företeelse som förekom frekvent under 
det tidiga 1900-talets betongbrobyggande. I prin-
cip betonggardister som förenats med överliggare 
och mellanstående skivor – allt sammangjutet till 
en monolitisk konstruktion. Vanligen har denna 
typ av konstruktioner avlägsnats i samband med 
renoveringar och ombyggnader men i detta fall är 
bron närmast i originalskick. Anslutande räcken är 
utförda med betonggardister och grönmålad nav-
följare av U-balkstyp. Denna  typ av räckesmodell 
introducerades under 1930-talet, alltså betydligt 
senare än själva bron, men harmonierar ändå med 
den ålderdomliga broplatsen på ett tilltalande sätt. 

Tack vare den de uppdragna betongbarriärerna är 
det enkelt för trafikanterna att se var bron ligger 
och dessutom går det lätt att misstänka att kon-
struktionen har en ansenlig ålder. Välformad och -gjuten betong som motstått 

tidens tand på ett anmärkningsvärt bra sätt.
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12-243-1
Vägnummer: 1066

Kommun: Hörby

Hinder: Hörbyån

Brotyp: Valvbro av betong

Antal spann: 1

Tagen i drift år: 1919

Teoretisk spännvidd: 4,7 m 

Konstruktör: Okänd

Entreprenör: Okänd

Värdering
Bevarandekategori: N - ingår i Trafikverkets 

nationella bevarandeplan

Trafikanterna missar inte broläget med de karaktäristiska betongbarriärerna som landmärken längs vägen.

Bron är daterad genom ett årtal 
som gjutits in i ett av facken i 
barriärerna. Trots snart etthundra 
år i drift är konstruktionen i 
tämligen gott skick. Vissa 
påköringsskador finns dock.
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12-232-1 Bro över bäck vid Öveds kyrka

Sidovy av bron med de uppdragna stenskodda barriärerna och den grova fältstensmuren som bankavslut-
ning. Rikligt med vegetation gör det svårt att betrakta hela konstruktionen från ett ställe.

Valvbro av sten i en parkliknade omgivning med 
den långa och raka vägen fram till Öveds kyrka 
som ett streck genom miljön. Bron har ett karak-
täristiskt utseende med sidomurarna uppdragna 
till stenbarriärer som fogats och försetts med en 
mjukt rundad avtäckning av betong. Konstruktio-
nen är i grunden byggd redan 1765 och är jämte 
systerbron 12-1158-1 bara ett stenkast bort bland 
de äldsta broarna i Skåne som fortfarande är i drift.

Valvet är byggt med bearbetad sten i små dimen- 
sioner och med en markerad valvbåge i brosi-
dorna. Landfästen och frontmurar är klädda med 
grov fältsten på ett estetiskt medvetet sätt som 
framhäver stenarnas rundning. En ovanlig murtyp 
eftersom man normalt eftersträvar en så god an-
liggningsyta som möjligt mellan stenarna. 

Vegetationen på murarna riskerar att påverka 
konstruktionerna på ett negativt sätt och bör 
avlägsnas helt.
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12-232-1
Vägnummer: 1093

Kommun: Sjöbo

Hinder: Bäck

Brotyp: Valvbro av sten, bakgjuten med 

betong.

Antal spann: 1

Tagen i drift år: 1765

Teoretisk spännvidd: 5,9 m 

Konstruktör: Okänd

Entreprenör: Okänd

Värdering
Bevarandekategori: N - ingår i Trafikverkets 

nationella bevarandeplan

Symmetri med allé, barriärer och ett centralperspektiv värdigt en 1700-talsanläggning.

De uppdragna stenbarriärerna har en 
betongavtäckning och murverket är fogat 
med vulstfogar. Sannolikt har barriärerna 
tillkommit avsevärt mycket senare än de 
äldsta delarna av bron. 
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12-530-1 Bro över Bråån (östra bron) vid Örtofta kyrka

Trespännig stenvavlbro med ålderdomlig karaktär 
såväl i utförande som placering. En lång fyllnads-
bank i kurva leder fram till bron på den östra sidan, 
vilket gör att trafikanterna har god överblick över 
såväl hinder som konstruktion innan överfart. Väg 
950 är en föregångare till närbelägna väg 104 och 
den gamla stenvalvbron kan skymtas från den nya 
vägen. Bron uppfördes 1925 med stickbågiga valv 
i bearbetad sten och med 3 x 6,8 meters teoretiska 
spännvidder. Valven är tydligt markerade i brosi-
dorna och kontrasterar mot sidomurarnas i övrigt 
oregelbundna fältstenar. Kantbalkar av betong 
hänger samman med en förmodad bakgjutning 
som till och med kan vara ursprunglig. Räckena på 
bakarna är av ålderdomlig karaktär med stengar-
dister som binds samman med grönmålade följare 
av gasrörstyp. På själva bron består räcket däremot 
av gjutjärnsstolpar som är ingjutna i kantbalkarna 
av betong. Konstruktionen är med strösta sanno-
likhet inte lika gammal som bron utan har monte-
rats under de senaste decennierna.

Gjutjärnsståndarna i broräcket är ingjutna i 
kantbalken och är förenade med gasrörsföljare. 
Hela räcket är sannolikt av yngre datum. 

Tack vare kurvan innan bron har trafikanterna goda möjligheter att se både bärverk och hinder innan man 
kör över konstruktionen.
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12-530-1
Vägnummer: 950

Kommun: Eslöv

Hinder: Bråån

Brotyp: Valvbro av sten, bakgjuten med 

betong.

Antal spann: 3

Tagen i drift år: 1925

Teoretisk spännvidd: 6,8 + 6,8 + 6,8 m

Konstruktör: Okänd

Entreprenör: Okänd

Värdering
Bevarandekategori: N - ingår i Trafikverkets 

nationella bevarandeplan

Tre symmetriska stickbågiga stenvalv med pelarnosar på mellanstöden. Rikligt med vegetation gör att bron 
knappt syns under sommarhalvåret.

Övergången mellan bankarnas granitståndarräcke och brons luftiga gjutjärnskonstruktion är tydlig. Bron är 
placerad vinkelrätt mot hindret på det sätt som var regel fram till funktionalismens intåg i brobyggandet 
under 1930-talet. Istället får anslutande vägar anpassas genom kurvor farm till bron.
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12-32-1 Bro över Nybroån , sv Svenstorps station

Valv efter valv med god symmetri och en upprepningens estetik i ett naturskönt läge.

Denna 22 meter långa stenvalvbro med sex valv-
öppningar uppfördes redan 1788. Valven är rund-
bågiga och var från början kallmurade. Sedan 1989 
är bron bakgjuten och förstärkt med betong. Vid 
denna reparation monterades även det nuvarande 
moderna förzinkade räcket. Valven vilar på kraf-
tiga mellanstöd av natursten, vilka är försedda 
med betongavtäckta pelarnosar på både upp- och 
nedströmssidan. Proportionerna mellan valvöpp-
ningarnas bredd och den ganska höga övermur-
ningen gör att bron kan upplevas som något grov 
och övertung i formen. På vissa paltser finns rik-
ligt med vegetation  på och i murverket, vilket på 
sikt kan äventyra konstruktionens hållfasthet.

Broläget är lågt beläget, vilket gör att vägen går 
ned mot bron från två håll, på västra sidan via en 
tvär kurva som medför att man kan se brosidan 
innan överfart. En ålderdomlig bro belägen i ett 
naturskönt kulturlandskap med kvarnmiljö och 
flera bostadshus.

Pelarnosarna är mjukt rundade och har en betong-
avtäckning.
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12-32-1
Vägnummer: 1012

Kommun: Ystad

Hinder: Nybroån

Brotyp: Valvbro av sten, bakgjuten med 

betong.

Antal spann: 6

Tagen i drift år: 1788

Teoretisk spännvidd: 3,4 + 3,7 + 3,7 + 3,7 + 3,7 

+ 3,4 m

Konstruktör: Okänd

Entreprenör: Okänd

Värdering
Bevarandekategori: N - ingår i Trafikverkets 

nationella bevarandeplan

Om man nalkas bron från väster finns goda möjligheter att se delar av bärverket via den tvära kurvan på 
vägen strax innan landfästet.

Ett nedsänkt broläge omgivet av vegetation och med de moderna 
räckena som markörer längs brobanan.
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12-72-1 Bro över Rönneån vid Hasslebro i Eslöv

Kantbalk av betong med ingjutna stenståndare.

Välproportionerade valv i en naturskön om givning. Föga anas att denna sida av bron är nedplockad, flyttad 
i sidled och uppmurad igen så sent som under 1950-talet.

En imponerande och högrest stenvalvbro i tre 
spann med närmast perfekt proportionerade 
rundbågevalv. Valvbågarna är elegant markerade i 
sidomurarna och konstrasterar mot övermurning-
ens kvaderhuggna stenar som lagts i jämna skift. 
Brom breddades under 1950-talet genom att den 
ursprungliga brosidan plockades ned och flytta-
des i sidled till sitt nuvarande läge. Vid detta till-
fälle förstärktes hela konstruktionen med betong 
och granitståndarna  i räcket göts fast i de då nya 
kantbalkarna. Trots att bron har breddats och för-
stärkts med bakgjutning av betong utstrålar den 
fortfarande mycket av 1880-talets brobyggnads-
teknik med välgjort stenhuggeriarbete och har-
monisk form. En viktig detalj i detta sammanhang 
är att räckena fortfarande har kvar den luftighet 
som var typiskt för 1800-talets broar. 

Dagens trafikanter ser dock endast stengardister-
na i räcket och missar därmed nästan hela upple-
velsen av den tilltalande bron.
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12-72-1
Vägnummer: 13

Kommun: Höör

Hinder: Rönneån

Brotyp: Valvbro av sten, bakgjuten med 

betong

Antal spann: 3

Tagen i drift år: 1881

Teoretisk spännvidd: Okänd

Konstruktör: Okänd

Entreprenör: Okänd

Värdering
Bevarandekategori: N - ingår i Trafikverkets 

nationella bevarandeplan

Trafikanterna mäts av en rad med stengardister när man passerar bron men för den brointresserade 
resenären finns goda möjligheter att stanna vid den närbelägna rastplatsen strax bortom landfästet.

Granitståndarna är i varierande 
skick och vissa har påkörnings-
skador som äventyrar räckets 
hållfasthet.
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12-238-1 Bro över Bråån vid Skarhult

Vid Skarhults slott strax söder om Eslöv ligger 
denna stenvalvbro som i två spann överbryggar 
den lilla Bråån i utkanten av slottsparken. Bron  
är byggd 1870 med huggen sten i valven och med 
fältsten i sidomurarna. Bron breddades 1959 ge-
nom en bakgjutning med armerad betong där 
brobaneplattans kantbalkar konsolerades något, 
vilket skapade utrymme för en bredare körbana. 
Ursprungligen var hela konstruktionen kallmurad 
men i och med förstärkningsarbetet injekterades 
alla murar. Även räcket ersattes vid arbetena  i slu-
tet av 1950-talet enligt då gällande typritning med 
stolpar och följare av L-profiler samt en navföljare 
av U-balksmodell. Nuvarande räcke är däremot en 
modern tolkning av efterkrigstidens modell där 
navföljaren och den gröna kulören är anpassning-
ar till brons kulturhistoriska värde.

Trafikanternas intryck av broplatsen domineras 
helt av slottet och de mangårdsbyggnader som 
finns på östra sidan av vägen. Även den långa te-
gelmur som avgränsar parken drar till sig upp-
märksamhet, vilket gör att bron i sig endast note-
ras i förbigående.

På uppströmssidan av mellanstödet finns en 
spetsig pelarnos som döljs bakom vegetationen. 

Nuvarande utseende är starkt påverkat av den bakgjutning som gjordes 1959. Kantbalk, räcken, injekterat 
murverk och låga stödmurar av betong vid valevens anfanger tillkom vid denna förstärkning.
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12-238-1
Vägnummer: 1289

Kommun: Eslöv

Hinder: Bråån

Brotyp: Valvbro av sten, bakgjuten med 

betong.

Antal spann: 2

Tagen i drift år: 1870

Teoretisk spännvidd: 7,2 + 7,2 m

Konstruktör: Okänd

Entreprenör: Okänd

Värdering
Bevarandekategori: N - ingår i Trafikverkets 

nationella bevarandeplan

Broplatsen domineras helt av slottsmiljöns byggnader och park. Endast de grönmålade räckena avslöjar 
brons existens.

En lång stenmur fungerar som 
stöd för den mark där alléträden 
är planterade. Även längs 
vattendraget finns stödmurar av 
liknande konstruktion.
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12-221-1 Bro över bäck, o Sandåkra

En liten plattbro av armerad betong från 1925 med 
nubbstensklädda landfästen, kraftigt sned kors-
ningsvinkel och en grundform som dels befinner 
sig i 1910-talets betongpionjärtid, dels förebådar 
1930-talets rationella funktionalism. Nuvarande 
räcke tillkom vid den senaste reparationen 2002.

Metoden att klä in de delar av bron med nubbsten 
som kunde komma i kontakt med vatten användes 
flitigt under det tidiga 1900-talets betongbrobyg-
gande. På detta vis skapades ett erosionsskydd 
samtidigt som det då nya byggnadsmaterialet be-
tong inte behövde utsättas för direktkontakt med 
vattnet. På köpet bildades en estetiskt tilltalande 
yta som anslöt till äldre tiders stenbrobyggande.

Bron vid Sandåkra har en anmärkningsvärt sned 
korsningsvinkel med hindret. Normalt blev detta 
inte använt i större utsträckning förrän något se-
nare och därför är denna bro ett viktigt exempel på 
en pionjärkonstruktion i den svenska brohistorien.

En plattbro av betong med många intressanta detaljer: nubbstensbeklädnad på landfästena, sned korsnings-
vinkel och tidstypiskt formspråk.

Nuvarande räcke monterades 2002 och är en 
kompromiss mellan trafiksäkerhetskrav och 
estetik. Den gärna kulören är hämtadefrån det 
ursprungliga räckets L-profiler.
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12-221-1
Vägnummer: 768

Kommun: Skurup

Hinder: Bäck

Brotyp: Plattbro av betong, fritt upplagd.

Antal spann: 1

Tagen i drift år: 1925

Teoretisk spännvidd: 6,4 m

Konstruktör: Okänd

Entreprenör: Okänd

Värdering
Bevarandekategori: N - ingår i Trafikverkets 

nationella bevarandeplan

Broplatsen ligger i ett flackt skånskt odlingslandskap med enstaka gårdsbebyggelse och trädridåer längs 
tomter och vattendrag. Trafikanterna har ingen möjlighet att se något av bärverket.

Vid ena landfästet finns en avtags-
väg för att kunna ta sig ut på 
åkrarna i närheten. Räcket var därför 
tvunget att krökas till en mycket 
ovanlig form.
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12-1339-1  Dybecksån vid Ö Vemmenhög

Den lilla betongbron över Dybecksån är ett ut-
märkt exempel på en tidiga plattrambro av betong. 
Brotypen introducerades i Sverige under 1910-ta-
let med inspiration från Tyskland. Konstruktionen 
kräver att beräkningen av armeringen i övergång-
en mellan platta och ramben kan göras på ett till-
fredsställande sätt, vilket klarades genom införan-
det av ny kunskap hos broingenjörerna.

Broplatsen är intressant med lång historisk kon-
tinuitet från den runsten som står endast ett sten-
kast från bron, via den äldre stenvalvbron Her-
remannabron, den här beskrivna bron till dagens 
plattrambro för väg 722 över ån. 

Plattrambron har nubbstensklädda ramben på ett 
för tiden mycket typiskt manér. Stenen tjänade 
inte bara som skydd mot nötning utan gav ett be-
tydligt mer förtorendeingivande intryck än den då 
tämligen nya betongen. Idag är bron avställd och 
ingår i en rastplats där den gamla betongbelagda 
vägen tillsammans med de tre brogenerationerna 
och runstenen  är ett kommunikationshistoriskt 
landmärke.

Efter en renovering år 2007 har bron fått sitt nuvarande utseende med justerat räcke, utbytt navföljare, 
nygjuten slitbetong och renoverade betongytor.

På ett av rambenen finns dateringen 1926 som en 
påminnelse om brons höga ålder.



8787

12-1339-1
Vägnummer: Avställd vägsträcka, f.d.722

Kommun: Skurup

Hinder: Dybecksån

Brotyp: Plattrambro av betong

Antal spann: 1

Tagen i drift år: 1926

Teoretisk spännvidd: 4,5

Konstruktör: Okänd

Entreprenör: Okänd

Värdering
Bevarandekategori: N - ingår i Trafikverkets 

nationella bevarandeplan

Endast några tiotals meter från 
plattrambron finns denna gamla 
tvåspänniga stenvalvbro 
Herremannabron som uppfördes 
någon gång i mitten av 1800-ta-
let.

Betongvägen över bron är väl värd att uppmärksammas som en rest efter 1930-talets strävan att möta 
slitaget från den allt mer intensiva trafiken.
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12-66-1 Bro över Kävlingeån vid Flyinge

Balkrambron av betong vid Flyinge är en intres-
sant brokonstruktion med en udda form där de 
parabelformigt votade underflänsarna på balkar-
na, de stenklädda stöden och det egensinnigt ut-
formade mittstödet är de mest karaktärsskapande 
konstruktionselementen. Bron har ett uppbankat 
läge där fyllnadbankar leder fram till bron från 
båda håll. Den fria höjden över hindret och det 
uppbankade läget gör att bron får en framträdan-
de visuell plats i det flacka landskapet. 

Bron har endast de nubbstensklädda delarna 
av stöden kavar som originalytor medan resten 
antingen är helt förnyat eller är dolt bakom en 
betongsprutning från 2008. Reparationen med 
sprutbetong har dessvärre gett en flammig och 
grov yta på bärverket, vilket negativt påverkar 
det allmänna intrycket av bron. Även senare till-
komna grova kantbalkar och nya räcken minskar 
brons kulturhistoriska värden Detta till trots är 
bron idag en viktig exponent för den övergångs-
tid mellan 1910-talets första rambalkbroar till den 
standardiserade brokonstruktion som kom att gäl-
la från och med 1930-talets funktionalistiska idéal..

I det flacka landskapet får bron ett upphöjt läge, vilket gör att den kan observeras på långt håll. Brobane-
plattans konsolering skuggar bärverket och suddar ut lite av de votade balkarnas tilltalande former.

Betongsprutningen från 2008 har lämnat 
grovgrängade och flammiga ytor efter sig.
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12-66-1
Vägnummer: 959

Kommun: Eslöv

Hinder: Kävlingeån

Brotyp: Balkrambro av betong

Antal spann: 2

Tagen i drift år: 1928

Teoretisk spännvidd: 12 + 12 m

Konstruktör: Okänd

Entreprenör: Okänd

Värdering
Bevarandekategori: N - ingår i Trafikverkets 

nationella bevarandeplan

Trots det öppna läget i landskapet har trafikanterna dåliga möjligheter att se något av bron innan eller under 
överfart. Även den brointresserade besökaren ställs inför problem eftersom det helt saknas parkeringsmöj-
ligheter i närheten av bron.

De omsvängda stödmurarna vid 
landfästena har tillkommit senare 
men ansluter väl till de ursprung-
liga stödens nubbstensklädda 
frontmurar.
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12-1124-1  Bro över bäck vid Lövestads k:a

Runt om i landet finns endast ett fåtal broar kvar 
där känslan av att tiden stått still infinner sig. Vid 
Lövestad är ett av dessa exempel. Den lilla sten-
valvbron har överlevt tidens hårda tand ända 
sedan 1860 då den byggdes. En stor del av den 
autentiska upplevelsen finns i de karaktärsfulla 
stengardisterna som binds samman av enkla smi-
desjärnsföljare – helt i klassisk 1700- och 1800-tal-
sanda. Att gardisterna dessutom är vitmålade an-
knyter till en tradition som är spridd över landet, 
även om det numera är ytterst få sten- och betong-
gardister som har kvar sin bemålning. Stenvalvet 
är slaget med tuktad sten medan sidomurarna är 
lagda i kallmur med vanlig fältsten. 

Trafikanterna i området kan enkelt observera både 
den lilla stenvalvbron och den närbelägna betong-
valvbron från flera olika vägar i grannskapet. En 
på det hela taget mycket välhållen bromiljö med 
närmast pastorala dimensioner väl värd att upp-
märksammas och underhållas.

Är betraktaren förflyttad tillbaka till 1800-talet? Nej, bron vid Lövestad är bara synnerligen välbehållen och 
är trots att ha varit i bruk mer än 150 år i ursprungligt skick.

Trafikanterna färdas förbi paraderande gardister 
som endast är sammanbundna med följare som 
ursprungligen dimensionerades för gående och 
hästekippage. 
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I närheten ligger ytterligare en liten valvbro, i detta fall gjuten i betong. Tillsammans bildar borarna en 
exposé över 1800- och det tidiga 1900-talets brobyggnadskonst.

Alla sidor av bron kan enkelt betraktas från de olika vägarna i området.

12-1124-1
Vägnummer: 1032

Kommun: Sjöbo

Hinder: bäck

Brotyp: Stenvalvbro

Antal spann: 1

Tagen i drift år: 1860

Teoretisk spännvidd: 4,4 m

Konstruktör: Okänd

Entreprenör: Okänd

Värdering
Ålder: 10

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: 41

Bevarandekategori: A
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12-239-1 Bro över Bråån, s Västraby

Första generationens betongbroar var ofta konst-
fullt utformade med platsgjutna räcken och bar-
riärer i en uppsjö modeller. Vid Västraby finns en 
betongvalvbro från 1923 ena sidan av räcket be-
varat. Räcket är konstruerat som en uppdragen 
barriär med genombrutna fack mellan gardis-
terna. Hela konstruktionen är mycket tidstypisk 
och förebilderna till denna form fanns att hämta 
i fackpressen, särskilt den tyska och amerikanska 
som studerades flitigt av dåtidens ingenjörer. Vid 
en breddning av bron 1978 bilades den idag sak-
nade delen av räcket bort och valvet breddades för 
att få plats med den 7 m breda vägbanan. Den nya 
brosidan formsattes med ett kvaderstensmönster i 
jämna skift i samma utseende som den ursprung-
liga brosidan.

Trafikanterna ser både det ursprungliga räcket 
och den lilla tvåspänniga stenvalvbro som ligger 
kvar som en rest efter en äldre vägsträckning.

Bron är inte bara viktig ur ett Skåneperspektiv 
utan måste idag räknas till en av få broar av denna 
typ från tidigt 1920-tal där räcket finns bevarat.

Ett mycket tidstypiskt och idag unikt betongräcke som bevarats lite vid sidan av nuvarande vägsträckning. 
Konstruktionen är en rest från den första generationens betongbrobyggande i landet. 

Nuvarande navföljare av W-profil skyddar det 
gamla räcket från påkörningsskador. Hålet i 
betonggardistens övre del har varit fästpunkt för 
en gasrörsföljare som fanns i den urspurngliga 
konstruktionen.
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Vid brons breddning 1978 göts en ny brosida som en kopia av den gamla med bevarad kvaderstensimitation 
och markerad valvbåge. Någon ny betongbarriär till räcke uppfördes dock aldrig.

12-239-1
Vägnummer: 119

Kommun: Eslöv

Hinder: Bråån

Brotyp: Stenvalvbro, bakgjuten med betong

Antal spann: 1

Tagen i drift år: 1923

Teoretisk spännvidd: 6,6 m

Konstruktör: Okänd

Entreprenör: Okänd

Värdering
Ålder: 7

Pionjär konstruktion: 1

Pionjär material: 0

Ursprunglighet: 3

Sällsynthet: 3

Brolandskap: 2

Skönhetsvärde/formoptimering: 3

Medvetet arkitektoniskt uttryck: 2

Exponerbarhet: 5

Trafikanternas möjlighet att se bron: 3

Tillgänglighet: 4

Upplevelsevärde: 8

Total värderingspoäng: 41

Bevarandekategori: A

Föregångaren till dagens bro - en 
liten tvåspännig stenvalvbro – 
ligger kvar som ett brominne.

!(
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Trafikanterna ser dessvärre inte mycket av själva 
bärverket men de uppdragna stenbarriärerna 
framgår tydligt som sidomurar längs vägen upp 
till kyrkan.

12-1158-1 Bro över bäck vid Övedskloster (västra bron) 

Langs uppfarten till Öveds kyrka finns två sten-
valvbroar som uppfördes 1761 och 1765 – båda två 
har därmed en mycket aktningsvärd ålder. Broar-
na är likartade och bör i bevarandesammanhang  
behandlas som ett par. Kontrasten är påfallande 
mellan det lilla valvets huggna stenar med nätta 
dimensioner  och de minst sagt robusta natur-
stensmurarna där fältstenarnas rundade former 
skapar en grov materialverkan. Även om bron 
i grunden är byggd för mer än 250 år sedan har 
åtskilliga kompletteringar och om byggnader san-
nolikt skett under årens lopp. Möjligen är det en-
dast valven och delar av övermurningen som är 
original.

Om man bortser från vilka ändringar som gjorts 
med broarna är de båda stenvalven ändå brohis-
toriskt viktiga som ett exempel på de konstruktio-
ner som inte sällan uppfördes i närheten av större 
gods och gårdar redan under 1600- och 1700-talet. 
På det allmänna vägnätet finns dessutom idag yt-
terst få av dessa konstruktioner kvar i drift. 

Stenbarriärerna och de avrundade betongavtäck-
ningarna mjukar upp formspråket. För trafikan-
terna längs vägen är dessa delar de enda synbara 
spåren av broarna. 

Bron från 1761 har en udda och kompakt form där det lilla rundbågevalvet nästan göms under den höga 
övermurningen och de grova stödmurarna vid bankarna.
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Uppfarten till Öveds kyrka är rak och trädkantad på klassiskt manér. Stenbarriärena till de två broarna ligger 
efter varandra och trots att endast en av broarna (den brotre) ingår i den nationella bevarandeplanen för 
kulturhistoriskt värdefulla broar, bör båda betraktas som om de hade lika värde. 

Fram till broplatsen finns korta 
bankar som stöttas av rustika 
fältstensmurar.

12-1158-1
Vägnummer: 1093

Kommun: Sjöbo

Hinder: Bäck

Brotyp: Stenvalvbro

Antal spann: 1

Tagen i drift år: 1761

Teoretisk spännvidd:3 m

Konstruktör: Okänd

Entreprenör: Okänd

Värdering
Ålder: 10

Pionjär konstruktion: 1

Pionjär material: 0

Ursprunglighet: 6

Sällsynthet: 1

Brolandskap: 4

Skönhetsvärde/formoptimering: 3

Medvetet arkitektoniskt uttryck: 2

Exponerbarhet: 5

Trafikanternas möjlighet att se bron: 3

Tillgänglighet: 4

Upplevelsevärde: 8

Total värderingspoäng: 47

Bevarandekategori: A

!(!(
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12-345-1 Bro över Tolångaån vid Tolånga kyrka

Sveriges vanligaste brotyp – plattrambro av be-
tong – behöver inte alltid vara strikt geometrisk i 
sin form. Ett utmärkt exempel på detta är denna 
bro vid Tolånga där konstruktören har givit bär-
verket en spänst genom den behagfullt utformade  
voten på plattans undersida. Den svepande, mjuka 
formen är tilltalande för ögat och upplevs som 
mycket mindre stram än i de fall då plattorna är 
uppförda med helt raka linjer.

Räckeskonstruktionen är som hämtad ur 1940-ta-
lets typritning för broräcken som upprättades 
i samband med att ansvaret för det svenska väg-
systemet övertogs av staten 1944. Betong eller 
stengardister med höjd som matchar broräckets 
överliggare placeras som avslut på räcket. Nav-
följare av vitmålad U-profil som fortsätter ut på 
bankarna, fästa i sten eller betonggardister av låg 
modell. Räckesdelar av grönmålad L-profil – allt 
sammanfogat med spårskruv och eller naglar. 
Turligt nog är räcket i detta fall dessutom välun-
derhållet, vilket i sig är positivt för framtiden.

Trafikanterna kan se delar av bärverket och räck-
et från sidan från den närliggande väg som följer 
vattendraget.

Harmoniskt votad betongplatta med helt orörd konstruktion där även räckets olika delar är original. En idag 
mycket sällsynt syn längs det svenska vägnätet.

Granitståndarna på bankarna är fortfarande i 
bruk även om slitskiktets höjning på vägen har 
gjort att U-balken sitter något lågt.
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En vy som hämtad från den tidiga efterkrigstidens resehandböcker. Originalräcken med gröna och vita 
detaljer, Granitstolpar som begränsar broräcket och vitmålade navföljare även på bankarna fram till bron.

12-345-1
Vägnummer: 1028

Kommun: Sjöbo

Hinder: Tolångaån

Brotyp: Plattrambro av betong.

Antal spann: 1

Tagen i drift år: 1958

Teoretisk spännvidd: 16,4 m

Konstruktör: L. Samuelsson, Kungl. Väg- och 

vattenbyggnadsstyrelsen, konstruktionsbyrån, 

Stockholm.

Entreprenör: Okänd

Värdering
Ålder: 4

Pionjär konstruktion: 0

Pionjär material: 0

Ursprunglighet: 6

Sällsynthet: 0

Brolandskap: 0

Skönhetsvärde/formoptimering: 3

Medvetet arkitektoniskt uttryck: 0

Exponerbarhet: 5

Trafikanternas möjlighet att se bron: 3

Tillgänglighet: 4

Upplevelsevärde: 8

Total värderingspoäng: 33

Bevarandekategori: A

Övergången mellan broräcke och räcke på tillfartsbankarna är 
ett skolexempel på hur de flesta broar var utformaderunt 
1940- och 1950-talet.

!(Tolånga
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12-416-1 Bro över allmän väg S Lund vid Höjebromölla

När Sveriges första motorväg stod klar 1953 var 
det inte bara själva vägen som hade uppförts utan 
flera stora och helt nykonstruerade trafikplatser 
såg till att trafiken kunde köra på och av den nya 
vägen på ett säkert sätt. Dessutom uppfördes flera 
viadukter över motorvägen för de mindre vägar 
och järnvägar som korsade det nya trafikstråket. 
En av dessa viadukter finns fortfarande kvar i ett 
påfallande välhållet originalskick. Konstruktio-
nen är en tvåspännig plattrambro av betong med 
tidstypiskt mjukt utformade voter vid övergången 
mellan platta och ramben. Mittstödet är utformat 
som ett pelarstöd med kvadratiska pelare och en 
sammanbindningsbalk under brobaneplattan. Im-
ponerande höga stenkoner avslutar de korta fyll-
nadsbankarna som leder fram till bron. Vägen fick 
ett nedschaktat läge i förhållande till omgivande 
landskap, vilket gör att både den närbelägna före 
detta järnvägen och den lilla korsande vägen kun-
de dras fram utan stigningar vid broläget. Räcket 
är i det närmaste orört men är i stort behov av 
underhåll

Trafikanterna på motorvägen E22 ser viadukterna 
som portar längs vägen, mycket på grund av att 
den i övrigt moderniserade och breddade vägen 
smalnar in något vid brolägena.

Höga och välgjorda sstenkoner markerar 
bankslut och ramar in plattramens frontmurar på 
ett effektfullt sätt.

Viadukt med typiska 1950-talsdrag i de mjuka, små voterna vid övergång mellan platta och ramben samt i 
de välgjorda höga stenkonerna. I bakgrunden skymtar den närbelägna viadukten för före detta järnvägen 
Lund-
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Viadukten upplevs som en port längs den hårt trafikerade E22. Det är dock anmärkningsvärt att en konstruk-
tion som uppfördes för mer än 60 år sedan fortfarande ingår som en aktiv del i det numera helt annorlunda 
trafiklandskapet.

Nedan: Den enskilda vägen över bron har ett slitskikt av grus - ännu en originaldetalj som är väl värd att ta 
vara på vid eventuellt kommande renoveringar. Detsamma gäller räcket som till synes är orört.

12-416-1
Vägnummer: E22

Kommun: Staffanstorp

Hinder: E22

Brotyp: Plattrambro av betong.

Antal spann: 2

Tagen i drift år: 1954

Teoretisk spännvidd:10,9 + 10,9 m

Konstruktör: Okänd

Entreprenör: Okänd

Värdering
Ålder: 4

Pionjär konstruktion: 1

Pionjär material: 0

Ursprunglighet: 6

Sällsynthet: 0

Brolandskap: 2

Skönhetsvärde/formoptimering: 3

Medvetet arkitektoniskt uttryck: 0

Exponerbarhet: 5

Trafikanternas möjlighet att se bron: 7

Tillgänglighet: 6

Upplevelsevärde: 8

Total värderingspoäng: 42

Bevarandekategori: A
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12-301-1 Bro över Saxåns södra gren, Storån, so Reslövs 
kyrka

Klassisk stenvalvbro i ett spann med flackt stick-
bågigt valv i en stil som var mycket populär under 
början av förra seklet. Bromodellen kännetecknas 
av välgjort stenhuggeriarbete, stickbågsformen 
som visas med en valvmarkering i brosidorna, 
kvaderstensmurar med jämna skift och koniska 
stengardister. En på det hela taget välhållen bro 
med originalutseende så när som på det föränd-
rade räcket. Stengardisterna är bevarade och har 
förhöjts med järnstolpar som bär överliggaren av 
gasrörstyp. Navföljaren har sannolikt ursprungli-
gen varit en träplanka som numera är ersatt med 
en kolswabalk.

Omgivande landskap är flackt och endast korta 
bankar leder fram till bron från båda håll. Välgjor-
da stenkoner som harmonierar väl med bärverkets 
murar tjänar som bankavslutningar. Trafikanterna 
närmar sig bron via vägar i S-kurva, vilket gör att 
det går att betrakta delar av bron innan överfart. 

Välgjorda stenkoner avslutar de korta bankarna. 

Valvbro av huggen sten i typisk 1910-talsstil med stickbågigt valv, kvaderstensmurar i jämna skift och 
koniska stengardister. 
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12-301-1
Vägnummer: 1272

Kommun: Eslöv

Hinder: Saxåns södra gren

Brotyp: Valvbro av sten

Antal spann: 1

Tagen i drift år: 1918

Teoretisk spännvidd: 7,3

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: 3

Tillgänglighet: 4

Upplevelsevärde: 6

Total värderingspoäng: 35

Bevarandekategori: B - Utförliga åtgärder

Bron som den möter trafikanter som färdas söderut. Stengardisternas förhöjningar ger bron en något 
annorlunda form men den tekniska lösningen har i vart fall medfört att gardisterna kan vara kvar.

!(
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12-1186-1 Bro över bäck nv Huggelseke

På några platser i Skåne finns mycket välgjorda 
stenvalvbroar som har klarat sig genom historien 
utan att bli förstärkta genom bakgjutning med be-
tong och få sina räcken utbytta. Denna lilla bro är 
en av dessa välbevarade konstruktioner. I grunden 
en enkel valvbro med stickbågig form, släta sido-
murar och kvaderhuggen sten i jämna skift. Bron 
har kvar sina koniska stengardister, vilka syns 
på långt håll i det flacka odlingslandskapet. De 
ursprungliga navföljarna av träplank är utbytta 
till kolswabalk som fästs i de gamla skruvhålen i 
gardisterna. Små välgjorda stenkoner avslutar de 
korta fyllnadsbankarna fram till landfästena.

Trafikanterna har goda möjligheter att se gardis-
terna redan på långt håll i det öppna landskapet 
men dessvärre syns inget av det välproportione-
rade bärverket från vågen.

Välgjord stenbro från 1920. Stenbrobyggandet börjar lida mot sitt slut och allt fler broar byggs istället i 
betong men ännu är valvslagningskonsten aktuell inte minst som medveten satsning för att skapa arbete i 
stenhuggeribranschen.

Rikligt med vass gör att det är svårt att få en 
överblick av brons södra sida.
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12-1186-1
Vägnummer: 1087

Kommun: Hörby

Hinder: Bäck

Brotyp: Valvbro av sten

Antal spann: 1

Tagen i drift år: 1920

Teoretisk spännvidd: 3,5

Konstruktör: Okänd

Entreprenör: Okänd

Värdering
Ålder: 7

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: 34

Bevarandekategori: B - Utförliga åtgärder

Brons gardister är synliga på långt håll och varslar brons höga ålder.

Navföljarna av kolswabalk är 
fästa i de ursprungliga gardis-
terna – det verkar dock som om 
skruvarna är lite för långa...

!(
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12-71-1 Bro över s. Rörumsån, so Ljungstorp

Så sent som 2009 fick denna lilla stenvalvbro sitt 
nuvarande utseende då räckena byggdes om med 
en förhöjning av toppföljaren. Bortsett från denna 
åtgärd och att navföljaren är bytt från träplank till 
kolswabalk så är bron till synes i ett utmärkt ori-
ginalskick. Broplatsen har tät vegetation på båda 
sidor av bron, vilket gör att det är svårt att få en 
överblick av hela konstruktionen. Dessutom år det 
svårt att stanna, så den brointresserade resenären 
får bereda sig på att gå en lång sträcka för att kom-
ma fram till bron. Trafikanterna ser de förhöjda 
räcken på ett bra sätt men dessvärre syns inget av 
bärverket innan eller under överfart.

Valvet och sidomurarna är välgjorda och har en 
skarpskuren form som kröns av den stickbågiga 
öppningen 

En liten stenvalvkonstruktion med stickbågig valöppning, stenmurar i jämna skift och de ursprungliga 
gardisterna i behåll.

Räckesförhöjningen har skonat de ursprungliga 
stengardisterna och måste ses som en god 
kompromiss mellan trafiksäkerhet och bevarande.
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12-71-1
Vägnummer: 1341

Kommun: Hörby

Hinder: Rörumsån

Brotyp: Valvbro av sten

Antal spann: 1

Tagen i drift år: 1918

Teoretisk spännvidd: 4 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: 3

Trafikanternas möjlighet att se bron: 1

Tillgänglighet: 4

Upplevelsevärde: 6

Total värderingspoäng: 31

Bevarandekategori: B - Utförliga åtgärder

Trafikanterna ser endast räcket vid överfart och den rikliga vegetationen omsluter hela broplatsen.

!(
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12-314-1 Bro över Vegeån vid Brohus

Små betongvalvbroar från 1920-talet är idag allt 
mer sällsynta på det allmänna vägnätet. Detta är 
en av dessa broar som dessutom har två spann, vil-
ket placerar den i en egen klass. Brons tillkomst 
är höljt i dunkel och inga ritningar finns bevarade, 
vilket gör att det är närmast omöjligt att ta reda på 
både konstruktör och entreprenör. Det man däre-
mot med säkerhet kan slå fast är att bron uppför-
des 1925 i en för tiden ovanligt stram form, utan 
vare sig utskjutande kantbalkar eller andra mare-
keringar längs brosidorna. Möjligen har repara-
tioner under 1900-talet förvanskat det ursprung-
liga utseendet  men även detta är osäkert. Räcket 
renoverades så sent som 2013 och har numera en 
nymålad grön kulör som ansluter väl till den typ 
av färgsättning som var aktuell under en period 
från 1920-talet till 1950-talet. Kolswabalken som 
navföljare är dock ett senare tillskott. Vid renove-
ringen målades betongytorna med ett färgsystem 
som helt suddade ut betongens naturaliga yta, vil-
ket har gett bron ett stramt och kliniskt utseende.

Trafikanterna ser enbart räckena vid passage och 
avsaknaden av parkeringsmöjligheter vid bron gör 
det svårt att kunna betrakta själva bärverket.

Den gamla betongvalvbron i två spann har efter senaste renoveringen 2013 fått en ytbehandling som ger 
bron ett kliniskt utseende.

L-profilerna i det ursprungliga räcket har nyligen 
målats och lyser i all sin glans. Kolswabalken 
som navföljare strö dock intrycket något och den 
ursprungliga vitmålade U-balken hade varit ett 
bättre alternativ.
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12-314-1
Vägnummer: 1256

Kommun: Bjuv

Hinder: Vegeån

Brotyp: Valvbro av betong

Antal spann: 2

Tagen i drift år: 1925

Teoretisk spännvidd: 6,9+6,9 m

Konstruktör: Okänd

Entreprenör: Okänd

Värdering
Ålder: 7

Pionjär konstruktion: 0

Pionjär material: 0

Ursprunglighet: 3

Sällsynthet: 0

Brolandskap: 0

Skönhetsvärde/formoptimering: 3

Medvetet arkitektoniskt uttryck: 0

Exponerbarhet: 5

Trafikanternas möjlighet att se bron: 3

Tillgänglighet: 6

Upplevelsevärde: 6

Total värderingspoäng: 33

Bevarandekategori: B - Utförliga åtgärder

Räckena framträder tydligt längs bron men inget om bärverkets konstruktion eller ålder går att avläsa ur 
detta.

Mittstödets pelarnos är en udda konstruktion med kort järnbalksför-
stärkt spets. Nubbstenarna är ett typiskt 1920-talsinslag och vittnar 
om brons höga ålder. 

!(

Reningsverk

Selleberga

Nybo

© Lantmäteriet, Geodatasamverkan !( Bro

0 100 200 300 400 500
m     621719112-314-1     372472,5X Y



108108

12-214-1 Bro över Skivarpsån vid Skivarps Sockerbruk 
norra bron

En liten stenvalvbro som byggdes redan 1790 på 
en broplats där vägen går i en tvär kurva över bron. 
Vid en omfattande förstärkningsinsats på 1920-ta-
let undergöts valvet med betong varvid spännvid-
den minskade med drygt 0,6 meter. I detta skick 
tjänade därefter bron sin funktion ända fram till 
1997 då betongförstärkningen i form av ett extra 
valv under stenvalvet togs bort. Valvet är numera 
istället bakgjutet och förstärkt genom att alla fo-
gar är injekterade och fyllda med betong.

Vägen över bron är stensatt ett slitlager som troli-
gen redan tillkom under 1920-talet. Vid den senas-
te renoveringen återskapades smågatstensbelägg-
ningen samtidigt som bron fick ett helt nytt räcke 
av en modell som togs fram av dåvarande Vägver-
ket. Räcket var tänkt att kunna användas vid sär-
skilt känsliga konstruktioner där hänsyn måste tas 
till kulturhistoriska värden. Modellen har dock 
aldrig tidigare använts på någon bro utan är en ny 
konstruktion inspirerad av äldre gjutjärnsräcken.

På grund av den täta vegetationen och det trånga broläget är det svårt att få en överblick av hela konstruk-
tionen. Det nuvarande räcket monterades vid den senaste stora renoveringen 1997.

Stenvalvet var undergjutet mellan 1920-talet och 
1997 då förstärkningen togs bort och valvet 
återfick sin ursprungliga form.
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12-214-1
Vägnummer: 738.1

Kommun: Skurup

Hinder: Skivarpsån

Brotyp: Valvbro av sten, bakgjuten med 

betong.

Antal spann: 1

Tagen i drift år: 1790

Teoretisk spännvidd: 7,2 m

Konstruktör: Okänd

Entreprenör: Okänd

Värdering
Ålder: 10

Pionjär konstruktion: 1

Pionjär material: 0

Ursprunglighet: 3

Sällsynthet: 0

Brolandskap: 0

Skönhetsvärde/formoptimering: 3

Medvetet arkitektoniskt uttryck: 2

Exponerbarhet: 3

Trafikanternas möjlighet att se bron: 3

Tillgänglighet: 6

Upplevelsevärde: 8

Total värderingspoäng: 39

Bevarandekategori: B - Utförliga åtgärder

Hela bron ligger i en tvär kurva, vilket är mycket ovanligt med tanke på brons ålder.

Räcket är en specialkonstruktion 
framtagen för kulturhistoriskt 
intressanta broar.
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12-51-1 Bro över bäck vid Övedskloster

Stenvalvbroar uppförda efter andra världskriget 
är lätträknade. Denna lilla men påkostade bro från 
1952 ligger i utkanten av slottsparken vid Öveds-
kloster, vilket möjligen kan förklara val av brotyp 
och utseende. Bärverkets valv är stickbågigt och 
mycket välgjort liksom sidomurarnas kvader-
huggna stenar jämna skift. En medveten kontrast 
bildas mellan kantbalkarnas släthuggna stenytor 
och råkoppsytorna på resten av murverket. Hela 
konstruktionen är bakgjuten med betong redan 
från början. Granitståndarna har en svagt konisk 
form och är integrerade med kantbalkarna. Över-
liggaren i form av en kätting är en ren dekoration 
och som en trafiksäkerhetshöjande åtgärd mon-
terades 1989 en kolswabalk på separata ståndare 
innanför stengardisterna.  

Slottsmiljön dominerar helt över broplatsen som 
dock uppmärksammas av trafikanterna på grund 
av det ovanliga räcket. I närheten finns dessut-
om ytterligare två utpekade broar (12-232-1 och 
12-1158-1), vilka tillsamans utgör en intressant 
bromiljö. 

Välgjord stenvalvbro med närmast klinisk precision i det skarpskurna murverket. Bron byggdes så sent som 
1952 och val av konstruktion samt utformning är sannolikt en eftergift till placeringen nära Övedskloster.

Granitståndare med kätting är mycket ovanligt 
som räckesmodell på de statliga broarna. 
Kolswaräcket monterades 1989.
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12-51-1
Vägnummer: 394

Kommun: Sjöbo

Hinder: Bäck

Brotyp: Valvbro av sten, bakgjuten med 

betong.

Antal spann: 1

Tagen i drift år: 1952

Teoretisk spännvidd: 5,5 m

Konstruktör: Kungl. Väg- och vattenbyggnads-

styrelsen, konstruktionsbyrån, Stockholm.

Entreprenör: Okänd

Värdering
Ålder: 4

Pionjär konstruktion: 0

Pionjär material: 0

Ursprunglighet: 6

Sällsynthet: 0

Brolandskap: 2

Skönhetsvärde/formoptimering: 3

Medvetet arkitektoniskt uttryck: 4

Exponerbarhet: 5

Trafikanternas möjlighet att se bron: 1

Tillgänglighet: 4

Upplevelsevärde: 8 

Total värderingspoäng: 37

Bevarandekategori: B - Utförliga åtgärder

Trafikanterna möter bron längs den raka uppfarten till slottsmiljön men intrycket av det ursprungliga räckets 
speciella utseende förtas något av den senare tillkomna navföljaren med kolswabalk.

Flera av granitståndarna har slagits av och är ganska kladdigt 
dubbade och limmade.

!(!(
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12-224-1 Bro över Fyleån vid Allevadsmölla 2,3 km s  
Benestads k:a

Vid det gamla kvarnläget Allevadsmölla finns 
denna tvåspänniga stenvalvbro, ursprungligen 
uppförd redan 1775. Bron brukades ända fram 
till 1920-talet då valven försärktes med under-
gjutningar – nya valv av betong under de gamla 
stenvalven. Vid en omfattande renovering 1995 
förstärktes bron med bakgjutning av betong sam-
tidigt som betongvalven som gjordes på 1920-talet 
togs bort. Vid den senaste insatsen renoverades 
även barriärerna och samtliga betongavtäckningar 
på barriärerna förnyades. 

Bron är i formen en kompakt och ålderdomlig 
konstruktion där de flacka valven är uppbyggda 
med tunna kilade stenar. Övermurningarna är 
uppdragna i barriärer vilket ger en tung form som 
upplevelsemässigt tynger ned valven. Hela mur-
verket är numera fogat, vilket sannolikt inte var 
fallet då bron var ny. På platsen finns en minnes-
sten från brobygget och en gränssten för Malmö-
hus län.

Två låga och flacka valv med ålderdomlig karaktär, kraftigt mittstöd och uppdragan barriärer kännetecknar 
denna brokonstruktion från 1775.

Barriären har en utbuktning som skapar plats för 
minnesstenen över mittstödet 
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12-224-1
Vägnummer: 1543

Kommun: Ystad

Hinder: Fyleån

Brotyp: Valvbro av sten, bakgjuten med 

betong.

Antal spann: 2

Tagen i drift år: 1775

Teoretisk spännvidd: 3 + 3 m

Konstruktör: Okänd

Entreprenör: Okänd

Värdering
Ålder: 10

Pionjär konstruktion: 1

Pionjär material: 0

Ursprunglighet: 6

Sällsynthet: 0

Brolandskap: 0

Skönhetsvärde/formoptimering: 0

Medvetet arkitektoniskt uttryck: 2

Exponerbarhet: 3

Trafikanternas möjlighet att se bron: 1

Tillgänglighet: 4

Upplevelsevärde: 6

Total värderingspoäng: 33

Bevarandekategori: B - Utförliga åtgärder

Broplatsen nalkas via vägar i S-kurva men den täta vegetationen och det trånga broläget gör att endast bar-
riärerna och de två minnesstenarna syns vid överfart.

Denna bro uppbygd för Ingelstads & 
Herrestads Häraders räkning af Tosterus 
Herrskap år 1775

Malmö hus läns 
Gränsmärke rest af 
Carl Adlerfelt år 1762
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12-222-1 Bro över Svartån vid Skönadal

Balkbroar av stål är ovanliga i Skåne men vid Skö-
nadal finns en liten välhållen 1950-talsbro med 
många originaldetaljer bevarade. De fritt upp-
lagda huvudbalkarna vilar på enkla glidlager på 
betonglandfästenas pallar och balkarna är sinse-
mellan förbundna med tvärbalkar som nitats fast i 
balkliven. Tekniken att nita konstruktionsdetaljer 
var vid tiden omodern och hade i de flesta fall er-
sats med svetsade förbindningar Räckena är till-
verkade av L-profiler med navföljare av kolswa-
balk som ersatt den ursprungliga U-balken.

Broplatsen är naturskön med Svartåns utlopp ur 
den lilla sjö som bildats vid dämmet. Bron spänner 
över utloppets skibord och den stora nivåskillna-
den tas upp av ett fall precis nedströms bron.

Anslutande vägar går i svaga kurvor fram till bron 
och både räcken och slitskikt av träplank marke-
rar brons läge för trafikanterna. En bro som beva-
rat mycket av 1950-talets brobyggnadskonst i ett 
koncentrat där slitplank, räcken, bärverkets ut-
formning och den rationella funktionen är viktiga 
kulturvärden.

Trots att bron byggdes så sent som 1958 är förbindningarna nitade och inte svetsade. 

Utloppet från den lilla sjön ligger rakt under bron.
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12-222-1
Vägnummer: 744

Kommun: Ystad

Hinder: Svartån

Brotyp: Balkbro av stål, fritt upplagd med 

brobaneplatta av trä.

Antal spann: 2

Tagen i drift år: 1958

Teoretisk spännvidd: 9,6 m

Konstruktör: Vägförvaltningen i Malmöhus län

Entreprenör: Okänd

Värdering
Ålder: 4

Pionjär konstruktion: 0

Pionjär material: 0

Ursprunglighet: 6

Sällsynthet: 3

Brolandskap: 0

Skönhetsvärde/formoptimering: 3

Medvetet arkitektoniskt uttryck: 0

Exponerbarhet: 3

Trafikanternas möjlighet att se bron: 3

Tillgänglighet: 4

Upplevelsevärde: 6

Total värderingspoäng: 32

Bevarandekategori: B - Utförliga åtgärder

Naturskönt broläge med S-kurva över bron ger möjlighet att se något av konstruktionen innan överfart.

Slitplank och originalräcke är 
viktiga detaljer för brons 
kulturhistoriska värde.
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12-54-1 Bro över Kävlingeån (Getingebron) 1 km nv 
Gårdstånga kyrka

Det tidiga 1930-talets behagfullt votade betong-
balkar  sätt er nivån för denna trespänniga kon-
tinuerliga balkbro över Kävlingeån. Bron har en i 
grunden tidstypsik konstruktion med fyra längs-
gående huvudbalkar av betong som gjutits sam-
man med tvärbalkar under brobaneplattan. Vid en 
breddning som genomfördes 1966 adderades en 
ny brohalva som formgavs med de ursprungliga 
balkarnas voter som förlaga men med betongstöd 
och något längre ytterspann. I samband med den-
na breddning fick bron även nya grova kantbalkar, 
nytt räcke och dagvattenavlopp på utsidan av bal-
karna. Det senare är kraftigt missprydande och 
stör den behagfulla broformen. Mellanstädens 
naturstensmurar i jämna skift antyder brons höga 
ålder och är en viktig detalj i upplevelsen av bron.

Trafikanterna har dessvärre ingen möjlighet att se 
något som helst av bron annat än räckenas galler-
grindar och navföljaren av W-profil.

Behagfullt votade balkar med små nätta naturstensstöd på brodelen från 1931. Bortre delen av bron tillkom 
vid en breddning 1966 och har samma balkform men vilar på betongstöd.

Gallergrindar, W-profil och modern toppföljare 
ger ett kompakt och tätt räckesintryck. 
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12-54-1
Vägnummer: 946

Kommun: Eslöv

Hinder: Kävlingeån

Brotyp: Balkbro av betong, kontinuerlig.

Antal spann: 3

Tagen i drift år: 1931 (breddad 1966)

Teoretisk spännvidd: 7,5 + 19,1 + 7,5 (8,4 + 19,1 

+ 83,4) m

Konstruktör: Okänd

Entreprenör: Okänd

Värdering
Ålder: 6

Pionjär konstruktion: 0

Pionjär material: 0

Ursprunglighet: 3

Sällsynthet: 0

Brolandskap: 0

Skönhetsvärde/formoptimering: 3

Medvetet arkitektoniskt uttryck: 0

Exponerbarhet: 3

Trafikanternas möjlighet att se bron: 1

Tillgänglighet: 4

Upplevelsevärde: 4

Total värderingspoäng: 24

Bevarandekategori: B - Utförliga åtgärder

Bred brobana med gångbana på den södra sidan. Kraftfulla navföljare med W-profil ramar in bron och 
leder trafiken utan annan markering för konstruktionen än dilatationsfogarna i slitlagret.

Skillnaden mellan den gamla 
brodelens naturstensstöd och 
den senare betongkonstruktio-
nen är tydlig. 
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12-303-1 Bro över bäck vid ö Asmundtorp i Eslöv

Plattrambroar av betong är Sveriges vanligaste 
brotyp och har uppförts ända sedan slutet av 
1910-talet. Denna bro är ett utmärkt exempel på 
brotypen från sent 1950-tal. Konstruktionen är i 
grunden densamma som när brotypen introduce-
rades i landet men armeringstekniken har med-
fört  en långtgående standardisering av hur bär-
verket är dimensionerat. De flacka voterna är en 
konstruktiv detalj som i någon mån ger karaktär 
åt de i övrigt strikt rationella formerna.  Räcket är 
utfört  enligt den standardritning som fanns fram-
tagen sedan 1940-talet och består av L-profiler i 
såväl ståndare, underliggare som toppföljare – allt 
målat i grön kulör. Navföljaren är en vitmålad U-
balk, även detta enligt norm liksom de inledande 
betonggardisterna som markerar övergång till 
räckena på bankarna. Sprängstensfyllningarna 
vid de små stenkonerna på sidan av rambenen är 
missprydande och minskar upplevelsen av bron.

Hela bron är ett utmärkt och välbevarat exemplar 
av en plattrambro från 1957 med alla de tidstypis-
ka attributen välbehållna, vilket ger högt kultur- 
och brohistoriskt värde.

En tidsbild från 1950-talet. Välbevarad plattrambro med alla originaldetaljer i behåll, en konstruktion väl 
värd att bevara.

Små stenkoner avslutar de korta fyllnadsban-
karna vid landfästena. Sprängstensfyllningarna 
är däremot ett inslag i bromiljön som säkert har 
en god teknisk funktion men dessvärre sänker 
den estetiska upplevelsen avsevärt.
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12-301-1
Vägnummer: 1278

Kommun: Eslöv

Hinder: Bäck

Brotyp: Plattrambro av betong

Antal spann: 1

Tagen i drift år: 1957

Teoretisk spännvidd: 8,9 m

Konstruktör: Kungl. Väg- och vattenbyggnads-

styrelsen, konstruktionsbyrån, Stockholm.

Entreprenör: Okänd

Värdering
Ålder: 4

Pionjär konstruktion: 0

Pionjär material: 0

Ursprunglighet: 6

Sällsynthet: 0

Brolandskap: 0

Skönhetsvärde/formoptimering: 3

Medvetet arkitektoniskt uttryck: 0

Exponerbarhet: 5

Trafikanternas möjlighet att se bron: 3

Tillgänglighet: 4

Upplevelsevärde: 8

Total värderingspoäng: 33

Bevarandekategori: B - Utförliga åtgärder

Trafikanterna ser de välbevarade räckena utan problem men om man vill ta del av bärverket kräves att man 
stannar och tar sig mödan att gå ned vid sidan av bron.

Originalräcke med grönmålade 
L-profiler och vitmålad 
navföljare av U-balkstyp.
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12-65-1 Bro över Bråån vid Högseröds kyrka

Ett fåtal av 1930-talets broar är bevarade i så 
gott som originalskick – detta är en av dem. Så-
väl räcken som betongytornas ursprungliga ytor 
är välhållna och vittnar fortfarande om brobygg-
nadstekniken strax före andra väldskriget.  Vid en 
ommålning av räcket har dock kulören fått en nå-
got skrikig kulör som sannolikt skiljer sig avsevärt 
från den originalkulören. 

Broplatsen är pastoralt belägen med en äldre 
tvåspännig stenvalvbro, kyrka, prästboställe och 
gårdsmiljö på en koncentrerad yta. Trafikanterna 
har goda möjligheter att se räcken medan bärver-
ket är mer svåråtkomligt. Rikligt med vegetation 
längs ån söderut försvårar tillgängligheten från 
detta håll medan den norra sidan är enkel att be-
trakta. En typisk liten plattrambro med brohisto-
riska värden som skulle vinna på att navföljarens 
U-balk vitmålades och att den gröna kulören juste-
rades enligt den norm som gällde då bron byggdes.

En välbevarad plattrambro från slutet av 1930-talet med tämligen orörda betongytor och originalräcke – om 
än målat i något skarpt grön kulör.  

Standardräcke av typ: Std. Körbaneräcke modell 
2 från 1930-talets slut. Standardritningarna för 
räcken infördes i och med den nya väglag som 
började gälla 1937.
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12-65-1
Vägnummer: 1125

Kommun: Eslöv

Hinder: Bråån

Brotyp: Plattrambro av betong

Antal spann: 1

Tagen i drift år: 1939

Teoretisk spännvidd: 10,4 m

Konstruktör: A.B. Nils P. Lundh, Malmö

Entreprenör: A.B. Nils P. Lundh, Malmö

Värdering
Ålder: 6

Pionjär konstruktion: 0

Pionjär material: 0

Ursprunglighet: 6

Sällsynthet: 0

Brolandskap: 2

Skönhetsvärde/formoptimering: 3

Medvetet arkitektoniskt uttryck: 0

Exponerbarhet: 5

Trafikanternas möjlighet att se bron: 1

Tillgänglighet: 4

Upplevelsevärde: 6

Total värderingspoäng: 33

Bevarandekategori: B - Utförliga åtgärder

Tilltalande broläge i ett kulturhistoriskt sammanhang med kyrka, prästboställe och gårdsbebyggelse.

En vacker liten tvåspännig 
stenvalvbro finns i grannskapet.
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12-241-1 Bro över Bråån vid Sebbarp (östra bron)

Ytterligare en plattrambro med i det närmaste 
orört skick från 1957 då bron uppfördes. Räckenas 
olika detaljer är tillsynes inte ens ommålade, vil-
ket gör det möjligt att studera originalkulörerna. 
Ett visst underhåll börjar dock bli aktuellt. Bron 
har ett naturskönt läge med betesmark och gårds-
miljö i närheten. Trafikanterna kan utan problem 
ta del av de karaktärsfulla räckena som helt upp-
förts enligt Kungliga Väg- och vattenbyggnadssty-
relsens typritning nr. 2. 

Bärverkets låga fria höjd över hindret iförhållande 
till den grova kantbalken ger en något tryckt form 
som kan upplevas som aningen grov. Trots detta 
är bron ett viktigt dokument över 1950-talets be-
tongbrobyggande och den epok då plattrambro-
ar av denna typ uppfördes i hundratal runt om i 
landet.  Av dessa broar är dock endast ett fåtal i 
originalskick. 

Brons form domineras av den låga fria höjden och spännvidden i förhållande till kantbalkens höjd.

Konstfullt utförd krökning av navföljarens U-balk.
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12-241-1
Vägnummer: 1129

Kommun: Eslöv

Hinder: Bråån

Brotyp: Plattrambro av betong

Antal spann: 1

Tagen i drift år: 1957

Teoretisk spännvidd: 6,4 m

Konstruktör: Kungl. Väg- och vattenbyggnads-

styrelsen, konstruktionsbyrån, Stockholm. 

Entreprenör: Okänd

Värdering
Ålder: 4

Pionjär konstruktion: 0

Pionjär material: 0

Ursprunglighet: 6

Sällsynthet: 0

Brolandskap: 0

Skönhetsvärde/formoptimering: 3

Medvetet arkitektoniskt uttryck: 0

Exponerbarhet: 3

Trafikanternas möjlighet att se bron: 1

Tillgänglighet: 4

Upplevelsevärde: 8

Total värderingspoäng: 29

Bevarandekategori: B - Utförliga åtgärder

Bron har ett naturskönt läge med omgivande betesmarker och jordbrukslandskap. Vegetationen omsluter 
bron på båda sidor, vilket dock gör betraktandet något utmanande.

Räcket är original och har 
fortfarande kvar den ursprung-
liga färgsättningen.
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utsatta delar. Av 1950-talets konstruktioner åter-
står dock bärverket med sina tidstypiska mjukt 
rundade övergångar mellan ramben och platta 
samt mittstödets pelarkonstruktion. Anslutande 
vägar och de kringarrangemang som finns runt 
trafikplatsen är också kvar i de ursprungliga lä-
gena även om många detaljer har förändrats.

Trafikanterna längs E22 och i cirkulationsplatsen 
har alla möjligheter att se båda konstruktionerna 
ur alla vinklar, vilket måste anses som idealiskt. 
Trafikintensiteten är dock hög så uppmärksamhe-
ten ligger av naturliga skäl på annat än viadukterna.

Omgivande landskap är mycket flackt och präg-
las av närheten till Lund. Odlingsmark och spridd 
gårdsbebyggelse dominerar dock även om motor-
vägen skär som ett brett streck genom landskapet.

12-375-1 Bro över väg vid tpl Lund s (södra delen)

Viadukterna vid Lunds södra infart från E22 ingår 
i det första svenska motorvägsbygget mellan Lund 
och Malmö från 1953. Båda konstruktionerna (se 
även nästa uppslag) är byggda i kurva som en del 
av den cirkulationsplats där trafiken angör den 
vid tiden helt nya trafikleden. Både denna och den 
norra viadukten konstruerades vid Kungl. Väg- 
och vattenbyggnadsstyreslen i Stockholm och den 
dåvarande legendariske chefen för Konstruktions-
byrån Rudolf Kolm godkände personligen alla rit-
ningar. Inspirationen till hur trafikplatserna längs 
motrovägen skulle utformas kom både från USA 
och från Europa, där motorvägsbyggandet hade 
kommit igång på allvar redan under mellankrigsti-
den. Hela bygget av motrovägen var ett nytänkan-
de när det gällde entreprenadform. I stället för att 
låta en entreprenör stå för hela bygget bildades ett 
konsortium med en handfull företag som utförde 
var sina sträckor av vägen.  

Viadukterna är idag ombyggda genom utbytta 
kantbalkar, nya räcken, sänkt vägbana under kon-
struktionerna och stålspontade avslutningar på 
bankarna vid rambenen. Även betongbärverket 
har renoverats genom betongsprutning av vissa 

Viadukten har kvar sina ursprungliga drag även om en hel del är förändrat sedan uppförandet 1953. Räcken 
och kantbalkar har förnyats, bärverket har betongsprutats och motorvägen har sänkts.
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12-375-1
Vägnummer: 108

Kommun: Staffanstorp

Hinder: E22

Brotyp: Plattrambro av betong

Antal spann: 2

Tagen i drift år: 1953

Teoretisk spännvidd: 10,7 + 10,7 m 

Konstruktör: Kungl- Väg- och vattenbygg-

nadsstyrelsen, Konstruktionsbyrån, 

Stockholm. 

Entreprenör: Okänd

Värdering
Ålder: 4

Pionjär konstruktion: 1

Pionjär material: 0

Ursprunglighet: 3

Sällsynthet: 0

Brolandskap: 2

Skönhetsvärde/formoptimering: 3

Medvetet arkitektoniskt uttryck: 0

Exponerbarhet: 5

Trafikanternas möjlighet att se bron: 7

Tillgänglighet: 6 

Upplevelsevärde: 6

Total värderingspoäng: 37

Bevarandekategori: B - Utförliga åtgärder

En bild tagen från den norra viadukten mot söder. Båda konstruktionerna ingår som var sitt segment i den 
cirkulationsplats som bildar södra trafikplatsen vid Lund.
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12-375-2 Bro över väg vid tpl Lund s (norra delen)

Den norra viadukten vid trafikplatsen är enligt noteringar på ritningarna uppförd som en ”spegelbild av den 
södra viadukten”. 

Nedan: Cirkulationsplatsen omsluter motorvägen och bildar en trafikintesiv punkt där mycket av den 
dagliga trafiken i området passerar. 
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För att kunna få till en cirkulationsplats var man tvungen att sänka ned motorvägen i förhållande till 
omgivande landskap. Den ursprungliga nivån för vägen har sänkts ytterligare en gång så även de synliga 
stålsponterna vid landfästena installerades. Båda viadukterna syns väl från alla vägar i omgivningarna. 

12-375-2
Vägnummer: 108

Kommun: Staffanstorp

Hinder: E22

Brotyp: Plattrambro av betong

Antal spann: 2

Tagen i drift år: 1953

Teoretisk spännvidd: 10,7 + 10,7 m 

Konstruktör: Kungl- Väg- och vattenbygg-

nadsstyrelsen, Konstruktionsbyrån, 

Stockholm. 

Entreprenör: Okänd

Värdering
Ålder: 4

Pionjär konstruktion: 1

Pionjär material: 0

Ursprunglighet: 3

Sällsynthet: 0

Brolandskap: 2

Skönhetsvärde/formoptimering: 3

Medvetet arkitektoniskt uttryck: 0

Exponerbarhet: 5

Trafikanternas möjlighet att se bron: 7

Tillgänglighet: 6 

Upplevelsevärde: 6

Total värderingspoäng: 37

Bevarandekategori: B - Utförliga åtgärder
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12-463-1 Bro över allmän väg i tpl Lomma 

Under 1960-talets omfattande motrovägsutbygg-
nad runt om i främst södra Sverige tillkom åtskilli-
ga viadukter för både lokalvägar som plötsligt kor-
sades av en stor trafikled och de trafikplatser som 
behövdes längs vägarna. Många viadukter kon-
struerades som plattrambroar i flera spann – en 
brotyp som vid tiden var mycket populär. De stora 
spännvidderna över de breda motorvägarna med-
förde att stöd måste placeras mellan de olika kör-
banorna som vid denna typiska viadukt från 1960. 
Här korsar väg 103 dessutom hindret något snett 
vilket gör att alla stöd och landfästen är vinklade 
i förhållande till brobaneplattans riktning. Land-
fästenas vinklade vingmurar har förstärkts och 
förlängts med stålspont som lämnats synlig – ett 
tillägg som dämpar det i övrig rena formspråket.

Räckena har bytts ut mot moderna nätförsedda 
grindar och navföljare av W-profiltyp. Ursprung-
ligen fanns ett standardräcke av Typ 2 med L-pro-
filer och U-balksnavföljare.

Trafikanterna har mycket goda möjligheter att be-
trakta viadukten ur alla synvinklar och för trafiken 
längs E6 är konstruktionen tillsammans med till-
fartsbankarna en port i landskapet.

Vid viadukten finns inte mindre än sex körbanor – fyra för motorvägen samt en vardera för av- och påfart. 
Bankarna fram till viadukten är höga och skär effektivt av siktfälten i det flacka landskapet.

Undersidan av konstruktionen domineras av de 
tre pelarstöden som förbinds av tvärbalkar under 
brobaneplattan och vid marknivån.
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12-463-1
Vägnummer: 103

Kommun: Lomma

Hinder: E6

Brotyp: Plattrambro av betong

Antal spann: 4

Tagen i drift år: 1960

Teoretisk spännvidd: 10,9 + 13,3 + 13,3 + 10,9 m

Konstruktör: Kungl- Väg- och vattenbygg-

nadsstyrelsen, Konstruktionsbyrån, 

Stockholm. 

Entreprenör: Okänd

Värdering
Ålder: 3

Pionjär konstruktion: 0

Pionjär material: 0

Ursprunglighet: 3

Sällsynthet: 0

Brolandskap: 0

Skönhetsvärde/formoptimering: 3

Medvetet arkitektoniskt uttryck: 0

Exponerbarhet: 5

Trafikanternas möjlighet att se bron: 7

Tillgänglighet: 6

Upplevelsevärde: 6

Total värderingspoäng: 33

Bevarandekategori: B - Utförliga åtgärder

Vägen över viadukten är av naturliga skäl ganska högt upp i förhållande till omgivande landskap, vilket 
skapar utmärkta siktmöjligheter åt alla håll.

Kantbalk och plattans sidor är 
reparerade i flera omgångar.
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12-64-1 Bro över Rönneån vid Sjöholmen i Eslöv

Balkrambro av betong i tre spann över Rönneån. 
Bron uppfördes 1943 med en konstruktion som 
helt klart har sina rötter i 1930-talets balkrambro-
ar. Mellanstöden är mjukt rundade – även detta en 
rest från tidigare decenniers formspråk. Vid tiden 
började de strama funktionalistiska formerna att 
få allt mer genomslag även i brobyggnadssamman-
hang och några år efter kriget är det helt rationella 
former som dominerar. Bärverket är uppbyggt av 
tre längsgående huvudbalkrar som votats vid över-
gången till stöd och ramben, en konstruktionstek-
nisk detalj som även skapar karaktär åt brons form.

Bron kantas av gångbanor på båda sidor om kör-
fälten och räcket är av standardtyp även om den 
ursprungliga navföljaren av U-balk är ersatt med 
en kolswabalk. Korta fyllnadsbankar leder fram 
till broläget och välgjorda stenkonser ansluter till 
rambenen.

Trafikanterna ser endast räcken vid överfart och 
möjligheten att betrakta bron från sidan är starkt 
begränsad på grund av den täta vegetationen längs 
ån. 

Huvudbalkarnas voter är typiska för mellankrigstidens balkrambroar vilket bekräftar uppgifterna på 
ritningarna om att bron konstruerades redan 1941. Även de mjukt rundade stöden härstammar från äldre 
tiders brobyggande. 

De korta bankarna avslutas med välgjorda 
stenkoner.
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12-64-1
Vägnummer: 1299

Kommun: Höör

Hinder: Rönneå

Brotyp: Balkrambro av betong

Antal spann: 3

Tagen i drift år: 1943

Teoretisk spännvidd: 10,2 + 12,8 + 10,2 m

Konstruktör: Björkmans konsulterande 

Ingenjörsbyrå, Stockholm.

Entreprenör: Byggmästare V. Liljenberg, Hörby.

Värdering
Ålder: 5

Pionjär konstruktion: 0

Pionjär material: 0

Ursprunglighet: 3

Sällsynthet: 0

Brolandskap: 0

Skönhetsvärde/formoptimering: 3

Medvetet arkitektoniskt uttryck: 0

Exponerbarhet: 3

Trafikanternas möjlighet att se bron: 1

Tillgänglighet: 6

Upplevelsevärde: 6

Total värderingspoäng: 27

Bevarandekategori: B - Utförliga åtgärder

Broplatsen domineras helt av den täta vegetationen längs vattendraget och av de varningsmärken för 
gångbanorna som finns vid broändarna. 

Gångbanor har placerats på 
båda sidor om körbanan. 
Räcket är i stora delar original.
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12-1163-1 Bro över bäck sv Askeröd

Under 1950- och 1960-talet byggdes ett stort antal 
mindre vägbroar i en prefabricerad konstruktion 
så kallat Justusvalv. Broypen fick sitt namn efter 
överingenjör Justus Osterman vid Kungliga Väg- 
och vattenbyggnadsstyrelsen i Stockholm som låg 
bakom konstruktionen. Broarna kännetecknas av 
det rationella byggsättet – helt i tidens anda. I en 
urschaktning placerades en bottenplatta av be-
tong, antingen platsgjuten eller prefabricerad i de-
lar, i båda fallen försedda med ursparningar längs 
sidorna. I dessa spår ställdes sedan de prefabri-
cerade valvdelarna varpå de fixerades vid plattan 
och vid hjässorna. Efter återfyllning monterades 
de vanligen mycket enkla räckena, beläggningen 
lades ut och trafiken släpptes på. Kort byggtid, 
standardiserade ritnignar och förhållandevis låga 
kostnader låg bakom brotypens popularitet. Oftast 
handlade det om riktigt små konstruktioner som i 
senare tid har ersatts med olika typer av rörbroar, 
vilket gör att antalet kvarvarande Justusvalv har 
minskat kraftigt under de senaste åren. 

Den lilla prefabricerade betongbron har försetts med en kallmurad stenstenmur som mothåll för vägbanken. 
Bron för en tynande tillvaro men är trots allt en utmärkt exponent för efterkrigstidens rationell brobyggnads-
teknik. 

Vegetationen döljer det mesta av bron som 
bortsett från navföljaren har en helt anonym 
tillvaro.
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12-1163-1
Vägnummer: 1108

Kommun: Hörby

Hinder: Bäck

Brotyp: Valvbro av betong, prefabricerad.

Antal spann: 1

Tagen i drift år: 1960

Teoretisk spännvidd: 3,5 m

Konstruktör: Okänd

Entreprenör: Okänd

Värdering
Ålder: 3

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: 1

Tillgänglighet: 4

Upplevelsevärde: 6

Total värderingspoäng: 25

Bevarandekategori: B - Utförliga åtgärder

I det öppna och svagt böljande odlingslandskapet är det inte mer än räckena som avslöjar att man är på väg 
att passera en bro. Inget avslöjas dock om vare sig konstruktionstyp eller ålder.

Räckena är ursprungliga och består endast av U-balksnavföljare 
monterade på naturstensgardister.
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Trafikverket, 781 89 Borlänge, Besöksadress: Röda vägen 1
Telefon : 0771-921 921, Texttelefon: 0243-795 90 

www.trafikverket.se


