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Fotografi från 1940–talet visande den då drygt femtioåriga bron med stengardister och gasrörsföljare. 
Bild: Väghistoriska samlingarna, Trafikverket
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Inledning
Bro 8-120-1 över Emån vid Högsby är en av de totalt 121 broar, som ingår i Trafikver-
kets Nationell plan för bevarandevärda broar (publikation 2005:151). De utpekade
broarna anses ha så höga kulturhistoriska värden, att de ska hanteras särskilt
varsamt vid skötsel och eventuella renoveringar. Ett led i att säkerställa kunskap
om de olika konstruktionernas status, är att dokumentera de åtgärder som görs på
de kulturhistoriskt värdefulla broarna. Denna rapport har sammanställts med
anledning av den omfattande ombyggnad, som genomfördes av bron i Högsby
under 2015. Dokumentet är en redovisning av utgångsläget och resultatet av
insatsen. Rapporten fokuserar på de kulturhistoriska värdena och hur dessa
eventuellt har påverkats av arbetena. För den läsare som söker efter mer detaljerad
teknisk information, hänvisas till Trafikverkets broförvaltare.

Rapporten är sammanställd av bebyggelseantikvarie Sven Olof Ahlberg (SOA) vid
Kulturbyggnadsbyrån i Lidköping, som tillsammans med Tore Hellström (TH),
Högsby även står för bildmaterialet.

Lidköping juni 2016

Kulturbyggnadsbyrån

Sven Olof Ahlberg

Motstående sida: Detaljbild av de exakt huggna valvstenarnas övergång till ett av stöden. Bild: SOA
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Historik och utgångsläge
Vägbron över Emån vid Högsby kallas även Tingebro och uppfördes 1886-1887 som 
en stenvalbro i tio spann med en total brolängd om imponerande 110,4 m, vilket pla-
cerar bron bland de längsta stenvalvbroarna i landet. Bron har ett läge i landskapet 
som möjliggör att betraktare kan se byggnadsverket från både upp- och nedströms-
sidan, även om trafikanterna över bron dessvärre inte har någon möjlighet att se 
annat än räcken innan och under passagen.
 
Enligt uppgifter på den lokalhistoriska hemsidan http://www.hogsby200.se/ting-
ebro/sammanstallning.htm ersatte då stenbron en äldre träbro som uppfördes 1794. 
Denna källa redovisar åtskilligt med information om äldre borars utformning och 
läge i Högsby, och kan rekommenderas för den läsare som vill fördjupa sig i ämnet. 

De tio valven i bron har lika stor spännvidd, 7,45 m, och är mycket välbyggda med en 
flackt stickbågig form och tydligt markerad valvbåge. Valven är elegant avsmalnan-
de mot hjässorna och varje valvsten har renhuggna kanter, som kontrasterar mot 
råkoppsytorna i resten av murverket. Valven vilar på anfanger vid stöden, som är 
försedda med spetsiga isbrytande pelarnosar.

Stenvalvsbron genomgick en kraftig förändring i början av 1960–talet, då det ur-
sprungliga slitlagret av grus, eller möjligen stenbeläggning, ersattes med en broba-
neplatta av betong (se ritnignar motstående sida) Vid denna förstärkning ersattes 
även de ursprungliga naturstensgardisterna i räcket med valsade stålprofiler och 
gasrörsföljare. Betongbroplattan konsolerades något ut över brons sidomurar och 
brobanan breddades därmed något. Kantbalkarna av betong kom att tillföra en ho-
risontalitet till broformen, som inte fanns där från början. 

I takt med att skador på kantbalkar och räcken har ökat under senare år har be-
hovet av en större ombyggnad aktualiserats. Dessutom har en breddning av 
brobanan för att möjliggöra en gång- och cykelväg, diskuterats under lång 
tid. Tillsammans ledde dessa behov till den nu genomförda ombyggnaden.  

På de följande uppslagen redovisas brons kondition och status innan renoveringen 
påbörjades. Bilderna är både en dokumentation av bron och dess utseende, men 
också en redovisning av de skador som delvis föranledde ombyggnaden.

Motstående sida: Ritningar 
på utförandet av den 
ombyggnad som skedde i 
början av 1960-talet, då 
bron försågs med brobane-
platta av betong och nya 
räcken.

Nedan: ursprunglig 
räckeskonstruktion med 
stengardister och gasrörs-
följare. 

Bild: Väghistoriska 
samlingarna, Trafikverket
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Brobaneplattan av betong tillkom i början av 1960–talet då den ursprungliga brobanan breddades något. I samband med denna ombygg-
nad försågs born även med de räcken som syns på bilden. Bild: SOA
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Uppströmssidan med de spetsiga 
pelarnosarna och de rytmiskt 
upprepade stickbågiga valven. Bild: 
SOA

Bron i början av 1960–talet efter den då nyligen genomförda ombyggnaden. Bild: Väghistoriska samlingarna, Trafikverket
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De konstfullt uppförda stenkonerna avslutar de korta bankarna men konerna är numera nästan helt dolda i marken. Bild: SOA

Några av valen är lättillgängliga vid lågvatten och stödens naturstensmurar har täckts med klotter. Bild: SOA
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Murverket uppvisar diverse skador som både kommer från läckande tätmassa, lastpåkänningar och mindre sättningar i underbyggna-
derna. Bilder: SOA
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Motstående sida: Räckena har 
diverse påkärnings- och 
rostskador. Bild: SOA

Till höger: Vissa av räckesstol-
parna är illa därann med stora 
rostskador och frilagd armering i 
betongkantbalkarna. Bild: SOA

Nedan: Kantbalkarna är i uselt 
skick och har diverse sprickbild-
ningar sannolikt orsakade av 
tösaltning, karbonatisering och 
frostsprängning. Bild: SOA
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För att frilägga den underliggande betongkonstruktionen innan rivning, var första momentet att avlägsna det bitumenhalitga slitlagret. 
Bild: TH

Räckena är demonte-
rade och de svagt 
konsolerade 
kantbalkarna av 
betong är på väg att 
rivas. Bild: TH
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Demolering av betongkonstruktioner vid landfästena med hjälp av grävmaskinsmonterad käftkross. Bild: TH

För att undvika allt för 
stora vibrationer i de 
ursprungliga 
naturstenskonstruk-
tionerna, frästes 
betongplattan bort. 
Bild: TH
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Hela brobaneplattan av betong inklusive kantbalkar och räcken är riven och montering av skyddsräcken pågår. Den 
underliggande valvfyllningen av grus är exponerad och arbetet med att skapa ett slätt underlag för den nya betongplat-
tan ska inledas. Notera de frilagda stenkonerna, som avslutar den korta fyllnadsbanken. Bild: TH



19



20

Överst: Armering av brobaneplattans 
mittsektion pågår. En markduk har lagts 
mellan valvfyllningen och den blivande 
betongplattan. I vänsterkanten syns de 
utstickande armeringsstålen, som längre 
fram kommer att ingå i den konsolerade 
delen av betongplattan. Bild: TH

Mitten: De delar av brobaneplattan som 
befann sig över fast mark formsattes på 
ställning. Formdelarna över vatten 
hängdes däremot från den specialbyggda 
formvagnen. Bild: TH

Nederst: t.v.: Brobeneplattans mittsektion 
är gjuten, armeringen och formen för den 
konsolerade plattan är färdigställda och 
den koniska övre formhalvan för kant-
balksarrangemanget ska monteras. Bild: 
TH

Nedan: Formen för den kosnolerade 
brobaneplattan under byggnad. Notera 
formvagnens hängstag, som syns i bildens 
vänsterkant. Bild: TH
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Överst: Den specialdesignade formvagnen förflyttades på sina hjul på betongplattans centrala parti. Formarna hängdes i hängstag, vilket 
medförde att inga fasta ställningar behövde uppföras i vattnet (nedre bilden). Bilder: TH.
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Gjutningarna skedde både med hjälp av betongpump och en basker i de delar som var mest svårtillgängliga. Bilder: TH



23

Formsättningen för den dränageränna som löper längs kantbalkens ovansida, krävde specialformar som byggdes i 
sektioner och återanvändes. Bild: TH

Den nygjutna kantbalken befriad från brädformen, medan nästa sektion håller på att formas och armeras. Bild: TH
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Tätskikt under läggning, innan slitlgaret läggs på. Bild: TH

Räckesstolpar på parad i de kärnborrade hålen i kantbalken. Nästa moment är fixering med expanderbetong. Bild: TH
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Ovan: Finsjutering av räcken och kantstenar återstår 
innan renoveringen är slutförd. På gångbanesidan finns 
gallergrindar monterade mellan räckesståndarna.  
Bild: TH

Hålen för räckesståndarna kärnborrades i kantbalken, 
vilket medförde en exakt placering och enklare 
montage än om stolparna skulle ha gjutits in i 
betongen från början. Bild: TH
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Tingebro i nyrenoverat skick. Kantbalken är försedd med konsoler för belysningsstolparna och är något högre än 1960–talets variant. Räcket är en något 
modifierad variant av den modell som tillkom på 1960–talet. Största skillnaden är högre höjd och de kompletterande gallergrindarna på gångbanesidan. 
Bild: SOA 
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Ovan: Det nya räcket har samma 
grundutförande som den äldre konstruk-
tionen men är av trafiksäkerhetsmässiga 
skäl något högre. Notera den vatten-
ränna som gjutits i ytterkant av 
kantbalken. Genom denna konstruktion 
kan dagvattnet ledas bort från natur-
stensmurarna och tas omhand vid 
landfästena. Bild. SOA

På gångbanesidan är räcket försett med 
gallergrindar som förhindrar fallolyckor. 
Broräckets kulör är hämtat från 1960–ta-
lets räcke. Bild: SOA
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Brobenplattan är i den nya versionen ytterligare konsolerad jämfört med 1960–talets version, vilket skuggar 
naturstensbärverket något mer än tidigare. Övergången mellan betong och natursten är dock väl utförd. Bild: SOA
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OMBYGGNAD AV BRO

Ritning över den nyligen genomförda renoveringen av Tingebro i Högsby. Ritning från Trafikverket
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OMBYGGNAD AV BRO
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