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Regional bevarandeplan för kulturhistoriskt 
värdefulla broar

Trafikverket Region Väst har upprättat denna regionala bevarandeplan för 
kulturhistoriskt intressanta broar i Hallands, Västra Götalands och Värmlands 
län. Arbetet har pågått under 2015–16 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 har genomförts av Kulturbyggnadsbyrån, Sven Olof Ahlberg, 
Lidköping. Kontaktperson på Trafikverket har varit Fredrik Olsson.

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

Lidköping den 1 februari 2018

Kulturbyggnadsbyrån

Sven Olof Ahlberg
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Avgränsningar

Urvalet av broar som ingår i inventeringen har styrts av ett antal avgränsningar, 
som applicerats på samtliga broar i Väst (2006 01 01). Av dessa bildar 1 532 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. I så väl Nationell som Regional bevarandeplan finns några undantag 
från denna avgränsning.

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 Väst.  
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 öppningsbara 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 av broar som presenteras i rapporten har skett i samråd med 
Trafikverkets broförvaltare. 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 eventuell 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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Skyltning

Broar som omfattas av kategori N, A och B börskyltas på ett sätt som 
medvetandegör trafikanterna och en brohistoriskt intresserad allmänhet om 
höjdpunkterna i det svenska brobeståndet. Skyltningen görs förslagsvis vid varje 
bro och vid de större rastplatser, som finns i respektive Region. Informationen 
bör vara av både teknisk och kulturhistorisk karaktär och utföras på ett sådant 
sätt att den är lättillgänglig. Skyltar som avses läsas vid passage av broplatsen 
bör 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 bör finnas 
tillgängligt på Trafikverkets webbsida, antingen via en separat databas eller, som 
länk till den publika informationen 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 Väst 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. 
 
De regionalt bevarandevärda broarna redovisas i form av A – Brominnesklass 
eller B – Utförliga åtgärder.  Övriga broar i den regionala planen redovisas i form 
av bevarandeklass C – Normala åtgärder. De Nationellt bevarandevärda broarna 
redovisas i form av N – nationella planen. 
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Förteckning över bevarandevärda broar i Hallands län

Broarna är förtecknade i länsvis ordning efter bevarandekategori. 
Kbnr är förkortning av Konstbyggnadsnummer, inlett med länsbeteckningen 13 för Hallands län.
I drift år betecknar när bron ursprungligen togs i drift. 
Brotyp refererar till typologiseringen som redovisas i denna rapport.

13 – Hallands län

Kbnr I drift år Objektnamn     Brotyp Kommun  Förslag till åtgärder
13-10-1 1774 Bro över Lagans norra gren vid Laholm   15 Laholm  N - Nationella planen
13-28-1 1937 Bro över Viskan vid Åskloster, södra grenen  72 Varberg  N - Nationella planen
13-184-1 1916 Bro över Nissan vid Nyebro    81 Hylte  N - Nationella planen
13-100-1 1810 Bro över Suseån vid Boberg    12 Falkenberg N - Nationella planen
13-182-1 1908 Bro över Nissans östra gren vid Fröslida   44 Hylte  N - Nationella planen
13-241-1 1929 Bro över Egnaredsbäcken vid Egnared, Källsjö  61 Falkenberg N - Nationella planen
13-489-1 1972 Viadukt över väg 845 vid Väröbacka   76 Varberg  N - Nationella planen

13-144-1 1952 Bro över Lagan vid Knäred    74 Laholm  B - Utförliga åtgärder
13-890-1 1925 ca Bro över bäck vid Tovared v Kinnared   34 Hylte  B - Utförliga åtgärder
13-424-1 1896 Bro över Hjärteredsån, n Flähult    12 Falkenberg B - Utförliga åtgärder
13-88-1 1928 Bro över Suseåns södra gren vid Folkastad  34 Halmstad  B - Utförliga åtgärder
13-153-1 1922 Bro över Fylleån, Landala bro, s Skedala i Halmstad  12 Halmstad  B - Utförliga åtgärder
13-148-1 1918 Bro över Krokån, v Myllehyltan    15 Laholm  B - Utförliga åtgärder
13-97-1 1939 Bro över bäck vid Möllan    14 Falkenberg B - Utförliga åtgärder
13-139-1 1919 Bro över Lagan vid Skogaby kraftverk   14 Laholm  B - Utförliga åtgärder
13-46-1 1935 Bro över s.j. vid Uddared    72 Laholm  B - Utförliga åtgärder
13-422-1 1957 Bro över Nyrebäcken 1.3 km vsv Vapnö gård  14P Halmstad  B - Utförliga åtgärder

13-217-1 1920 Bro över kanal vid Gällareds k:a (norra bron)  15 Falkenberg C - Normala åtgärder
13-115-1 1948 Bro över Rolfsån vid Hjälm i Kungsbacka   73 Kungsbacka C - Normala åtgärder
13-74-1 1955 Bro över Viskan n Derome station   34SP Varberg  C - Normala åtgärder
13-566-1 1960 Bro över Nissan, n Hyltebruk    74 Hylte  C - Normala åtgärder
13-105-1 1935 Bro över Tylleredskanal vid Munkaskog   15 Varberg  C - Normala åtgärder
13-108-1 1930 Bro över Tylleredskanalen vid Brogård   15 Varberg  C - Normala åtgärder
13-386-1 1961 Bro över allmän väg vid tpl Ågård i Falkenberg  62 Falkenberg C - Normala åtgärder
13-149-1 1919 Bro över Krokån vid Porsabygget   15 Laholm  C - Normala åtgärder
13-224-1 1947 Bro över Högvadsån, sv Hårsared   71 Falkenberg C - Normala åtgärder
13-36-1 1939 Bro över Kungsbackaån , nv Hedal (norra bron) i Kungsbacka 71 Kungsbacka C - Normala åtgärder
13-152-1 1949 Bro över Fylleån vid Fyllinge o Snöstorps k:a i Halmstad 72 Halmstad  C - Normala åtgärder
13-59-1 1927 Bro över Kilaån, Kila broarna, o Torups k:a  12 Hylte  C - Normala åtgärder
13-989-1 1917 Bro över Alslövsån vid Alslöv    34 Halmstad  C - Normala åtgärder
13-226-1 1922 Bro över Himleån 2 km nnv Hunnestad kyrka Varberg 31 Varberg  C - Normala åtgärder
13-110-1 1948 Bro över Viskan vid Nyebro    31 Varberg  C - Normala åtgärder
13-47-1 1955 Bro över Krokån vid Knäred    73 Laholm  C - Normala åtgärder
13-252-1 1885 Bro över Viskans västra gren vid Kullagård  31 Varberg  C - Normala åtgärder
13-89-1 1933 Bro över Suseåns norra gren vid Asige   71 Falkenberg C - Normala åtgärder
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13-10-1 Bro över Lagans norra gren vid Laholm

I norra delen av Laholm utvinns kraften ur Hal-
lands vattenrikaste å Lagan vid en teknikintensiv 
miljö med kraftverk, damm och en imponerande 
stenvalvbro i ett spann. Området domineras av 
den befästningsruin som fortfarande är synlig på 
holmen Lagaholm, som även gett namn till sta-
den. Ruinen grävdes ut under mitten av 1900-talet 
och utgör idag landfäste för bron. Stenvalvbron 
uppfördes 1774 men då i en version med smalare 
brobana och något mer vinklat läge än idag. Nuva-
rande brokonstruktion fick sitt utseende efter en 
breddning och uträtning som skedde 1932, vilket 
bekräftas av ett inhugget årtal i den övre delen av 
den nordvästra stenkonen. Vid breddningen kon-
solerades en brobaneplatta av betong ut över den 
västra brosidan, samtidigt som vägen rätades nå-
got. Den ursprungliga vägsträckningen över den 
äldre delen av bärverket, lämnades kvar som en 
oanvänd yta, vilken idag vittnar om ombyggnaden. 
Det tidstypiskt grönmålade räcket på den västra 
sidan av bron, har ståndare av U-profil med run-
dande överdelar och följare av gasrörstyp – en rest 
från 1930–talets ombyggnad. Broplatsen är lättill-
gänglig i utkanten av staden och omgivningarnas 
tekniska anläggningar, resterna efter borgen, La-
gans sträckning och det imposanta maskinhuset 
på det närbelägna kraftverket bildar tillsammans 
en spännande och intressant bromiljö. Trafikan-
terna kan dessutom se något av bärverket innan 

Vy av brons nyare sida som tillkom vid breddningen 1932. Notera den sneda korsningsvinkeln och skillnaden i 
murverkets uppbyggnad gentemot den äldre brodelen.

överfart, vilket alltid är en tillgång. För gående i 
området finns även rikligt med möjligheter att ob-
servera bron från olika håll. 

Det gamla valvets läge visar på vägens ursprungliga 
sträckning.
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13-10-1
Vägnummer: 546

Kommun: Laholm

Hinder: Lagans norra gren

Brotyp: Valvbro av sten, bakgjuten med 

betong

Antal spann: 1

Tagen i drift år: 1774, 1932

Fria spännvidder: 15,7 m

Konstruktör: Okänd

Entreprenör: Okänd

Värdering
Bevarandekategori: N - ingår i Trafikverkets 

nationella bevarandeplan

T.v.: 1930–talets grönmålade räcke med de karaktä-
ristiska rundade topparna finns fortfarande kvar. 

Ovan: Årtalet för breddningen av bron finns inhug-
get i murverket på den västra sidan.

Ovan: hela bron står på berggrunden och från den närliggande kraftverksdammen får man en utmärkt vy över 
broplatsen. Det ursprungliga valvet finns kvar i öster och här syns även vägens äldre sträckning. 

!(
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13-28-1 Bro över Viskan vid Åskloster, södra grenen

Sidovy av bron över Viskan med de tre plattramarna och låg fri höjd över vattnet.

De korta bankarna avslutas med små koner av 
huggen sten. 

Plattrambron är Sveriges vanligaste brotyp och 
finns i tusental över hela landet. Normalt uppförs 
dessa broar i ett eller två spann, men undantagsvis 
även med tre eller fyra spann. Bron vid Åskloster 
är en trespännig plattrambro med tämligen låg 
fri höjd över vattnet. Konstruktionen uppfördes 
1937 som en viktig länk i riksväg 2 genom Halland. 
Bärverket är försett med tidstypiska svagt brutna 
voter vid stöd och landfästen. Vid en senare om-
byggnad har kantbalkarna förnyats, nya stan-
dardräcken monterats och bärverkets undersida 
betongsprutats. Korta fyllnadsbankar leder ut från 
åbrinkarna till landfästena och avslutas med små 
välgjorda koner av huggen sten. Dessvärre har 
överdelarna på konerna ersatts med sprängsten, 
vilket ger ett något skamfilat utseende. I direkt an-
slutning till brons västra sida finns två före detta 
järnvägsbroar, en med stående parallellfackverk 
med lutande ändståndare och en mindre plåtbalk-
bro. Broarna uppfördes för Västra Stambanan och 
ingår numera i en gång- och cykelväg längs kusten. 
För den brointresserade trafikanten finns parke-
ringsmöjligheter vid den norra sidan av bron, va-
rifrån man även kan nå järnvägsbroarna. Den raka 
vägsträckningen medger inte att trafikanterna kan 
se något av bron innan överfart och blicken dras 
till järnvägsbrons högresta bärverk, vilket lämnar 
vägbron helt i skymundan.
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13-28-1
Vägnummer: 845

Kommun: Varberg 

Hinder: Viskan, södra grenen

Brotyp: Plattrambro i tre spann 

Antal spann: 3

Tagen i drift år: 1937

Fria spännvidder: 13,8+21+13,8 m

Konstruktör: Okänd

Entreprenör: Okänd

Värdering
Bevarandekategori: N - ingår i Trafikverkets 

nationella bevarandeplan

Broplatsen domineras av den högresta f.d. järnvägsbrons fackverksbalkar och trafikanterna märker knappast 
att de ens passerar över den diskreta vägbron.

Bron har försetts med 
moderna W-profilräck-
en och nya kantbalkar. 
Stöden har dessutom 
förstärkts med en 
pågjutning.

!(
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vare den kompakta och väl sammanhållna formen. 
Med tanke på att få broar från den första genera-
tionen av denna brotyp återstår, är det av stor vikt 
att bron underhålls och bevaras på ett sätt som 
inte äventyrar de kultur-, teknik- och brohistoris-
ka värdena. Dessvärre har det karbonatiserings-
skydd som målats med roller på alla betongytor, 
tagit bort en del av det ursprungligen distinkta 
uttrycket. 

13-184-1 Bro över Nissan vid Nyebro

Betongbrobyggnadsteknikens intåg i Sverige sked-
de  i slutet av 1800–talet i form av oarmerade valv-
broar, vanligtvis över tämligen små vattendrag. I 
takt med att armeringstekniken utvecklades kom 
även större betongbroar att byggas runt om i lan-
det. En av de äldsta bevarade broarna av denna 
typ går över Nissan vid Nyebro. Bron byggdes 1916 
och har tidstypsikt utformat bärverk med grova 
hängare och kraftfullt övre vindförband. I princip 
var denna första generation av broar inspirerade 
av brobyggnadstekniken på kontinenten och då 
främst Tyskland. På platser med låg fri höjd över 
hindret passade bågbroar med överliggande be-
tongbågar alldeles utmärkt. Brobaneplattan kunde 
här hängas in i bågarna och inga stöd behövde där-
för byggas i vattnet, vilket även var gynnsamt i de 
vattendrag där man flottade timmer. Vid Nyebro 
har betongbågarna dragits ned något i förhållande 
till brobaneplattan och ansluter till landfästena 
med enkelt utformade leder, vilka möjliggör små 
rörelser i underbyggnaden utan att påverka brons 
egentliga funktion. Trafikanterna kan av naturliga 
skäl se stora delar av bärverket innan och under 
överfart, vilket ger en stor förståelse för vad som 
bär och vad som är buret i konstruktionen. Upple-
velsen av en tidig betongbågbro är tilltalande inte 
minst genom bågarnas mjuka form, men även tack 

Trots rikligt med informationsskyltar, som visar 
på den begränsade höjden, har ändtransversa-
lerna påkörningsskador.

Betongbågbron vid Nyebro har ett karaktäristiskt utseende med grova betonghängare, kraftfulla bågar och 
en robust form, som direkt placerar in bron i den förstya generationen betongbågbroar i landet.
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13-184-1
Vägnummer: 657

Kommun: Hylte

Hinder: Nissan 

Brotyp: Bågbro av betong med vertikala 

hängstag.

Antal spann: 1

Tagen i drift år: 1916

Teoretisk spännvidd: 30,8 m

Konstruktör: AB Skånska Cementgjuteriet

Entreprenör: AB Skånska Cementgjuteriet

Värdering
Bevarandekategori: N - ingår i Trafikverkets 

nationella bevarandeplan

Ovan: Trafikanterna har goda 
möjligheter att uppleva bron i sin 
helhet även om skyltfloran är 
omfattande och tar fokus från 
själva konstruktionen.

T.v.: För att öka livslängden på 
betongen har samtliga ytor målats 
med ett karbonatiseringsskydd, 
som dessvärre är så grovgrängat 
att det binder smuts och ger ett 
missprydande intryck. 

!(

© Lantmäteriet, Geodatasamverkan 

0 100 200 300 400 500
m     631180813-184-1       382978X Y



2828

kontrast till det modernistiskt utformade maskin-
huset i betong på den nedströms belägna kraftsta-
tionen. Broplatsen är naturskön och allmänt tillta-
lande med traditionellt rödmålad gårdsbebyggelse, 
hembygdsgård samt möjligheter för trafikanterna 
att stanna.

13-100-1 Bro över Suseån vid Boberg

Vid Boberg strax sydväst om Heberg, rinner den 
lilla Suseån genom en kvarn- och kraftverksmiljö 
där en högrest stenvalvbro från 1810 sträcker sig 
över åfåran. Bron är tämligen högrest med hög 
fri höjd över den forsnacke som finns på platsen. 
Sidomurarna är uppdragna till barriärer som bil-
dar en trång passage för väg 662 över bron. En ål-
derdomlig broform som går at härleda tillbaka till 
kontinentens antika broar och som även användes 
i Sverige under flera hundra år. Barriärerna täcks 
av flata stenar som hålls samman med hjälp av 
järnklamror. Numera är denna barriärtyp mycket 
ovanlig och tillhör en liten exklusiv skara broar, 
som bildar övergång mellan äldre tiders brobygg-
nadsteknik och 1900–talets rationella stenbrobyg-
gande. Vid en förstärkning av valvet 1952 bakgöts 
konstruktionen med betong. Vägen fram till bron 
är uppbankad för att få tillräcklig hög höjd vid 
valvhjässan. Bankarnas sidor är stenklädda, vilket 
formmässigt hjälper till att förstärka det ålder-
domliga utseendet. Trafikanterna upplever bron 
som en midja längs den kurviga vägen och broba-
nan är så smal att möte ej är tillåtet. Imponerande 
stenkoner avslutar åbrinkarna fram emot bron och 
den ålderdomliga brokonstruktionen står i stark 

Översta skiftet i barriärerna hålls delvis samman 
av flera gernertationer järnklamror. De senaste är 
rostfria, vilket inte stämmer överens med brons 
höga kulturhistoriska värden. 

Det högresta stenvalvet vilar på berggrunden och formen, de uppdragna barriärena och det grovhuggna 
murverket ger ett ålderdomligt intryck.
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13-100-1
Vägnummer: 662

Kommun: Falkenberg

Hinder: Suseån

Brotyp: Valvbro av sten, bakgjuten med 

betong

Antal spann: 1

Tagen i drift år: 1810

Fria spännvidder: 10,5 m

Konstruktör: Okänd

Entreprenör: Okänd

Värdering
Bevarandekategori: N - ingår i Trafikverkets 

nationella bevarandeplan

Bron är så smal att möte inte är tillåtet. Broläget är inklämt emellan botadsbebyggelsen och kraftverkshuset 
till vänster. 

När bron bakgöts fogades alla murar, vilket gör att bron idag i praktiken är en betongkonstruktion.

!(
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13-182-1 Bro över Nissans östra gren vid Fröslida

I slutet av 1800–talet utvecklades ett antal stan-
dardbrotyper som i mångt och mycket härstam-
made från utbyggnaden av järnvägsnätet. En av 
dessa brotyper är parabelfackverket som med sin 
spänstiga form och sitt luftiga bärverk, förr var en 
vanlig syn längs det svenska vägnätet. I takt med 
att förbindelsepunkterna mellan stålkonstruktio-
nens olika delar – de så kallade spalterna – har 
börjat korrodera, har broarnas bärighet försäm-
rats så mycket att de har rivits och ersatts med 
moderna brokonstruktioner. På några håll i landet 
finns dock enstaka broar av denna typ kvar, vilket 
är fallet vid Fröslida. Den enspänniga bågbron 
byggdes 1908 och är konstruerad med X-formade 
diagonaler mellan de vertikaler som begränsar 
facken i bärverket. Hela konstruktionen var från 
början sammanfogad med naglar i nitförband, 
men senare tiders renoveringar och nitrevisoner 
har gjort att moderna skruvförband har monterats 
på de ställen där förstärkningar har varit nödvän-
diga. Denna typ av åtgärder är förståelig ur kon-
struktionssynpunkt, men medför på sikt att kon-
sten att montera ett nitförband och att ersätta en 
skadad nagel med en ny nagel går förlorad. På kul-
tur- och teknikhistoriskt viktiga stålbroar borde 
istället den ursprungliga sammanfogningstekni-
ken användas.

Trafikanterna har mycket goda möjligheter att be-
trakta de delar av bärverket som finns över broba-
nan, däremot är det svårare att komma åt fackver-
kens upplag som finns på naturstenslandfästena. 
Även rullagren och de fasta lagren som överför 
lasten från bärverket till landfästena är svåra att 
betrakta. En på det hela taget välexponerad fack-
verksbro som trots utbyte av räcken och en något 
hårdhänt nitrevison, fortfarande är ett bra exem-
pel på äldre tiders brobyggnadskonst.

Vid förstärkningsarbeten har brons ursprungliga 
nitförband ersatts med skruvförband.

Ett flackt parabelformat fackverk med X-stag i varje fack och något konsolerade sidosträvor ger ett klassiskt 
fackverksbroutseende.
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13-182-1
Vägnummer: 656

Kommun: Hylte

Hinder: Nissans östra gren 

Brotyp: Fackverksbro med stående 

parabelfackverk.

Antal spann: 1

Tagen i drift år: 1908

Teoretisk spännvidd: 27 m

Konstruktör: 

Entreprenör: 

Värdering
Bevarandekategori: N - ingår i Trafikverkets 

nationella bevarandeplan

Bron vilar på rullager och en 
särskild rostfri ränna har 
monterats för att minska risken 
för vatten och smuts i lagren.

Huvudbalkarnas bågformiga överflänsar ger ett karaktäristiskt utseende som inte kan undgå trafikanterna.

!(
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13-241-1 Bro över Egnaredsbäcken vid Egnared, Källsjö

En liten oansenlig plattbro av betong vars natur-
stenslandfästen gjutits på och förhöjts under sena-
re tid. Även brobaneplattan är utbytt och till råga 
på allt har bron försetts med ett modernt räcke av 
standardtyp. Bron är torts allt en representant för 
det stora antal plattbroar av betong som har upp-
förts under främst den första delen av 1900-talet. 
Den aktuella bron byggdes 1929 och ersatte då inte 
osannolikt en äldre träbrokonstruktion. Möjligen 
återanvändes även naturstenslandfästena. Vid en 
större ombyggnad 2004 byttes hela överbyggna-
den. Dagens trafikanter märker endast de moder-
na räckena och har dessvärre ingen möjlighet att 
se vilken typ av brokonstruktion som tar dem över 
den lilla bäcken. 

Sidovy av den lilla brons betongbärverk. Bortsett från landfästenas naturstensmurar är allt på bilden av sent 
datum.

Skarvarna vid plattans upplag syns även i 
kantbalken där fogen har tätats med mjukfog.
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13-241-1
Vägnummer: 824

Kommun: Falkenberg

Hinder: Egnaredsbäcken

Brotyp: Fritt upplagd plattbro av betong.

Antal spann: 1

Tagen i drift år: 1929, Ny överbyggnad 2004

Teoretisk spännvidd: 4,6 m

Konstruktör: Okänd

Entreprenör: Okänd

Värdering
Bevarandekategori: N - ingår i Trafikverkets 

nationella bevarandeplan

Det nya bärverket 
har standard-
kantbalkar, vilket 
kan upplevas som 
grovt på en så 
pass liten bro.

För trafikanterna är det omöjligt att gissa vilken typ av bro man passerar. 

!(
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med W-profiler som navföljare. Vid passage över 
viadukten finns inget som överhuvud taget avslö-
jar vilken typ av konstruktion man passerar, utan 
det stora upplevelsevärdet ligger i betraktandet 
från sidan.

13-489-1 Viadukt över väg 845 vid Väröbacka

Under efterkrigstidens expansiva utbyggnad av 
det svenska vägnätet tillkom ett antal större tra-
fikleder som krävde en ny form av viadukter. Väg-
banorna som skulle överbryggas blev bredare och 
den fria höjden under viadukterna ökade. Ett 
resultat av denna tekniska utveckling var att en 
särskilt iögonfallande brotyp, den så kallade sned-
beningen, började användas. I grunden är det van-
ligen en plattram- eller rambalkbro där de yttre 
stöden vinklats bort från vägbanans yttre kanter, 
vilket skapar ett karaktäristiskt utseende som gett 
brotypen sitt namn. Vid ombyggnaden av riksväg 2 
i närheten av Väröbacka byggdes 1972 en av de för-
sta broarna av denna typ i landet. Konstruktionen 
har en brobaneplatta av betong som delvis bärs 
med hjälp av två underliggande balkar, vilka även 
bildar övergång till de sneda benen och fortsätter 
in till landfästena. Viadukten ligger i en skärning 
vilket gör att siktfältet begränsas för trafikanter-
na på vägen fram till broplatsen, ett faktum som 
förstärker den tydliga formen. Bortsett från den 
rent konstruktivt betingade utformningen finns 
inga estetiska eftergifter, utan viadukten är helt en 
produkt av den rationella tidsanda som rådde då 
konstruktionen uppfördes. Viadukten har försetts 
med moderna förzinkade räcken av standardtyp 

Snedbeninge vid Väröbacka har en egensinnig form som kom att bli stilbildande för denna typ av broar runt 
om i landet.

Brobaneplattan är konsolerad så långt att 
huvudbalkarnas mjuka former hamnar i skymun-
dan.
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13-489-1
Vägnummer: 850/845

Kommun: Varberg

Hinder: Väg 845

Brotyp: Kontinuerlig balkbro av betong, s.k. 

snedbening

Antal spann: 3

Tagen i drift år: 1972

Teoretisk spännvidd: 14,1+17,4+14,7 m

Konstruktör: Statens Vägverk, Tekniska 

avdelningen, Brosektionen

Entreprenör: Okänd

Värdering
Bevarandekategori: N - ingår i Trafikverkets 

nationella bevarandeplan

Ovan: Trafiken över bron ser 
endast de moderna W-profil-
räckena.

T.v.: Två parallella huvudbalkar 
är sammangjutna med brobane-
plattan och underifrån syns 
tydligt hur benen är parvis 
ordnade.
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13-144-1 Bro över Lagan vid Knäred

I det lilla samhället Knäred finns en stor plattram-
bro som i tre eleganta språng överbryggar Lagan. 
Bron byggdes 1952 och har en bred brobaneplatta 
som är konsolerad med trottoarer på båda sidor. 
Gångbanorna avgränsas med gallergrindsförsedda 
räcken. Bärverkets bågformigt votade underflän-
sar har en mycket tidstypisk form, som utgör en 
väsentlig del av brons värde. Broläget är något in-
klämt mellan vegetation och bebyggelse och den 
stora fria höjden gör det något svårt att betrakta 
bron från sidan. Trafikanterna har ingen som helst 
möjlighet att betrakta brons bärverk innan över-
fart. Sedan trafiken på väg 117 flyttats bort från 
samhället ter sig bron något överdimensionerad.

Broformen är utsökt med behagfullt votade underflänsar i en tidstypisk anda. Rikligt med vegetation och 
privata tomter gör att det är tämligen svårt att betrakta bron från sidan.

Räckenas gallergrindar är av den modell som 
vanligen brukar benämnas Stockholmsräcke.
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13-144-1
Vägnummer: 583

Kommun: Laholm

Hinder: Lagan

Brotyp: Balkrambro av betong

Antal spann: 3

Tagen i drift år: 1952

Teoretisk spännvidd: 21,5+21,5+21,5 m

Konstruktör: Okänd

Entreprenör: Okänd

Värdering
Ålder: 4

Pionjär konstruktion: 0

Pionjär material: 0

Ursprunglighet: 6

Sällsynthet: 0

Brolandskap: 0

Skönhetsvärde/formoptimering: 3

Medvetet arkitektoniskt uttryck: 2

Exponerbarhet: 5

Trafikanternas möjlighet att se bron: 5

Tillgänglighet: 6

Upplevelsevärde: 8

Total värderingspoäng: 39

Bevarandekategori: B - utförliga åtgärder

Trafikanterna ser endast de dubbla trottoarerna och W-profilföljarna vid passage över den breda bron. 
Belysningsstolparna gör att konstruktionen blir integrerad med resten av gatunätet i det lilla samhället.

De höga stenkonerna som avslutar 
bankarna fram till bron döljs 
effektivt av den rikliga vegetatio-
nen.
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13-890-1 Bro över bäck vid Tovared v Kinnared

Stenbalkbroar förekommer vanligen på det en-
skilda vägnätet och på platser med små vattendrag. 
Här och var återfinns dock balkbroar av sten även 
på det statliga vägnätet, som här vid Kinnared. 
Bron är en välbevarad representant för den förr så 
vanliga brotypen, vilken kan räknas till de uråld-
riga broar som användes långt innan dagens inten-
siva trafik var normerande. Det endas som har för-
ändrat sedan bron byggdes i mitten av 1920–talet 
är en senare tillkommen galvaniserad kohlswabalk 
som navföljare och nya toppföljare. I övrigt har 
bron kvar sina ursprungliga stengardister, vilka på 
ett elegant och konstruktivt betingat sätt har inte-
grerats med sidomurarna. Fyllnadsbankarna fram 
till bron avslutas på båda sidor med små koner av 
huggen sten. En liten men viktig bro som påmin-
ner starkt om äldre tiders brobyggnadskonst och 
vars naturstensgardister står likt vaktposter längs 
den raka och smala vägen. Dessvärre är det ont om 
platser att parkera på för den trafikant, som vill ta 
sig en titt på den välgjorda bron.

De ganska långa fyllnadsbankarna avslutas med 
små koner av huggen och ordnad sten.

En välbyggd men robust stenbrokonstruktion. 
Spännvidden på endast 2,4 meter möjliggör att 
bärverket kan bestå av stenbalkar.
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Bron utgör endast en låg förhöjning och en något insmalnad vägbana i ett skogsdominerat landskap. 
Stengardisterna vittnar dock om brons ålder.

Toppföljarna var sannolikt målade från början 
och har under årens lopp ersatts med en 
förzinkad modell. 

13-890-1
Vägnummer: 700

Kommun: Hylte

Hinder: Bäck

Brotyp: Balkbro av sten

Antal spann: 1

Tagen i drift år: 1925 ca

Teoretisk spännvidd: 2,4

Konstruktör: Okänd

Entreprenör: Okänd

Värdering
Ålder: 6

Pionjär konstruktion: 0

Pionjär material: 0

Ursprunglighet: 6

Sällsynthet: 6

Brolandskap: 2

Skönhetsvärde/formoptimering: 3

Medvetet arkitektoniskt uttryck: 0

Exponerbarhet: 5

Trafikanternas möjlighet att se bron: 1

Tillgänglighet: 2

Upplevelsevärde: 8

Total värderingspoäng: 39

Bevarandekategori: B - utförliga åtgärder
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13-424-1 Bro över Hjärteredsån, n Flähult 

Vid Flähult finns en liten tvåspännig stenvalvsbro 
över Hjärteredsån. Bron som byggdes 1896 är väl-
gjord och de elegant rundbågeformade valven har 
en stor spänst, vilket understryks av valvmarke-
ringarna i murverket. Bron har bakgjutits med be-
tong och försetts med svagt utskjutande kantbal-
kar som närmast fungerar som skugglister överst 
på bärverket. Även räckena är förnyade men har 
målats i en svart kulör för att bättre smälta in i den 
känsliga miljön. Tack vare den S-formade vägen 
över bron har trafikanterna vissa möjligheter att 
se åtminstone något av bärverket innan överfart. 
Räckena på bankarna är försedda med stengardis-
ter, vilka vittnar om brons ålder och karaktär. En 
välgjord bro som ansluter till och utmärkt repre-
senterar den långa rad av stenvalvsbroar som upp-
förts i landet.

Bankarna avslutas med små stenkoner..

Symmetriskt bärverk med två valvöppningar, vars form är spänstig men ändå i relation till omgivande 
landskap.
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Stengardister längs bankarna 
och nya svartmålade räcken i 
gammal modell pryder bron.

Vägen går i en S-formad kurva över bron, vilket gör att trafikanterna har goda möjligheter att uppleva 
broplatsen innan överfart.

13-424-1
Vägnummer: 823

Kommun: Falkenberg

Hinder: Hjärteredsån

Brotyp: Valvbro av betong

Antal spann: 2

Tagen i drift år: 1896

Teoretisk spännvidd: 5,6+5,6 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: 0

Exponerbarhet: 5

Trafikanternas möjlighet att se bron: 5

Tillgänglighet: 2

Upplevelsevärde: 8

Total värderingspoäng: 36

Bevarandekategori: B - utförliga åtgärder
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13-88-1 Bro över Suseåns södra gren vid Folkastad

Balkbroar av betong från tidigt 1900–tal har under 
de senaste decennierna blivit allt mer sällsynta. 
Betongens tekniska livslängd, ökande trafiklaster 
och moderna krav leder till utbyte och helt an-
dra brokonstruktioner. Vid Folkestad finns dock 
en äldre betongbalkbro fortfarande i drift. Bron 
uppfördes 1928 i en form och med en konstruk-
tion, som härstammar från det tidiga betongbro-
byggandet på kontinenten. Både de nubbstens-
klädda landfästena och betonggardisterna som är 
integrerade med bärverket är symptomatiska för 
denna typ av konstruktioner. Även huvudbalkar-
nas placering i förhållande till landfästenas ytter-
sidor är tidstypiska drag som påtagligt bidrar till 
brons karaktäristiska utseende. Huvudbalkarna 
har numera en betänkligt sviktande form, vilket 
på sikt kommer att föranleda åtgärder. Det blir då 
viktigt att bevara både material, grundkonstruk-
tion och detaljutförande för att brons stora värden 
inte ska gå förlorade. Bron är kraftigt uppbankad i 
det flacka landskapet och broplatsen syns på långt 
håll, inte minst de rytmiskt upprepade betong-
gardisterna är ett verkligt landmärke längs vägen. 
Möjligheten att parkera är däremot begränsad.

Ovan t.v.: Bärverket består av tre huvudbalkar 
som förbinds med korta tvärbalkar. Alla ytor är 
betongsprutade, vilket dessvärre ger ett flammigt 
och grovgrängat utseende. 

Ovan t.h.: De karaktäristiska och för det kultur-
historiska värdet mycket viktiga betonggardis-
terna finns fortfarande kvar, om än i lite bedagat 
skick.

Betongbalkbroar från 1920–talet har normalt en mycket karaktäristisk form med naturstensklädda stöd, 
kantbalkarna nedvikta som ändskärmar vid upplagen och ganska höga balkliv. 



4343

13-88-1
Vägnummer: 628

Kommun: Halmstad

Hinder: Suseåns södra gren

Brotyp: Balkro av betong

Antal spann: 1

Tagen i drift år: 1928

Teoretisk spännvidd: 14,5

Konstruktör: Okänd

Entreprenör: Okänd

Värdering
Ålder: 7

Pionjär konstruktion: 1

Pionjär material: 0

Ursprunglighet: 3

Sällsynthet: 3

Brolandskap: 0

Skönhetsvärde/formoptimering: 0

Medvetet arkitektoniskt uttryck: 2

Exponerbarhet: 5

Trafikanternas möjlighet att se bron: 3

Tillgänglighet: 4

Upplevelsevärde: 8

Total värderingspoäng: 36

Bevarandekategori: B - utförliga åtgärder

Det uppbankade broläget gör att konstruktionen syns vida omkring i det öppna odlingslandskapet.
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Senare tiders kabeldragningar är inget estetiskt tillskott till broplatsen.
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13-153-1 Bro över Fylleån, Landala bro, s Skedala 

Landala bro är en kraftfull stenvalvsbro med två 
flackt stickbågiga valv som fortfarande befinner 
sig i ett välbevarat skick trots att bron uppfördes 
redan 1922. Murverket är välgjort och valvsidorna 
har en tydligt framträdande position i brosidor-
na. Trots de grova råkoppsytorna på murverkets 
stenar har bärverket en elegans och spänst som 
accentueras av den ganska höga fria höjden över 
vattnet. Vägen fram till bron löper på korta fyll-
nadsbankar som avslutas med höga koner av hug-
gen och ordnad sten. Räckenas påtagligt koniska 
stengardister har förhöjts med en överliggare som 
monterats på fastskruvade fyrkantsstål, vilket 
medger att de ursprungliga gardisterna har kun-
nat bevaras. På bankarna är dock räcket av modern 
typ. Trafikanterna ser dessvärre inte mycket av 
bärverket innan eller under överfart, men för den 
som ger sig tid att stanna och betrakta bron från 
sidan är upplevelsen sympatisk.

En behagfull stenvalvbro vars två spänstiga och stickbågiga valv tillsammans med stengardisterna ger ett 
ålderdomligt men välbyggt intryck. 

Bankarna avslutas med koner av huggen och 
ordnad sten. Vegetationen döljer dock delar av 
murverket.
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13-153-1
Vägnummer: 568

Kommun: Halmstad

Hinder: Fylleån

Brotyp: Valvbro av sten

Antal spann: 2

Tagen i drift år: 1922

Teoretisk spännvidd: 10,5+10,5 m

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: 3

Trafikanternas möjlighet att se bron: 5

Tillgänglighet: 4

Upplevelsevärde: 6

Total värderingspoäng: 34

Bevarandekategori: B - utförliga åtgärder

Bron är så smal att möte ej är tillåtet. Dessvärre kan trafikanterna inte se något av bärverket innan eller 
under överfart utan upplevelsen inskränker sig till stengardisterna och övriga räcken.

Stengardisterna har förhöjts 
med en stålkonstruktion. 
Hålen efter den ursprungliga 
gasrörsföljaren syns fortfa-
rande i jämnhöjd med den 
nuvarande navföljaren.
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13-148-1 Bro över Krokån, v Myllehyltan 

En välgjord stenvalvsbro från 1918 som bakgjutits 
med betong och försetts med en konsolerad bro-
baneplatta. Standardräckena och betongen står i 
skarp kontrast till det välgjorda murverket, vars 
stickbågiga valv vittnar om en utmärkt hantverks-
skicklighet. Brons former är i grunden mycket 
eleganta, men den tunga kantbalken drar ned in-
trycket. Ledningsdragningen i luften förbi bron 
bidrar inte heller till ett positivt intryck, vilket är 
beklagligt med tanke på den i grunden välgjorda 
konstruktionen. Trafikanterna leds fram till bron 
på korta fyllnadsbankar som avslutas med maka-
damfyllningar. Trafikanterna har dessvärre ingen 
möjlighet att se annat än räckena innan eller un-
der överfart.

Mellanstädet har små spetsiga pelarnosar och från sidan syns det välgjorda bärverkets valv och sidomurar. 
Bron har försetts med moderna W-profilräcken och nya kantbalkar. Ledningsdragningen är dessvärre kraftigt 
missprydande.

Från början var bankarna försedda med stenkoner, 
vilka dock numera har ersatts med makadam.
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13-148-1
Vägnummer: 579

Kommun: Laholm

Hinder: Krokån

Brotyp: 15

Antal spann: 2

Tagen i drift år: 1918

Teoretisk spännvidd: 7,5+7,5 m

Konstruktör: Okänd

Entreprenör: Okänd

Värdering
Ålder: 8

Pionjär konstruktion: 3

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: 2

Upplevelsevärde: 6

Total värderingspoäng: 31

Bevarandekategori: B - utförliga åtgärder

Broplatsen domineras helt av omgivande vegetation och de moderna räckena. Inga detaljer eller attribut 
avslöjar var sig brons ålder eller konstruktion för trafikenaterna.
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13-97-1 Bro över bäck vid Möllan

Valvbroar av betong tillhör den första betongbro-
typen i landet och uppfördes till största delen före 
1920–talets mitt. Enstaka undantag finns dock och 
bron vid Möllan är en av dem. Bron byggdes så 
sent som 1939 och är därmed en av de sista bro-
arna av denna typ som uppförts i landet. Bron är 
rationell till sin utformning men det flackt stick-
bågiga valvet markeras genom en ursparning, som 
skapats av en inlagd trekantslist i gjutformen. 
Ytorna domineras helt av de vertikala formbräds-
avtrycken. Bron är tämligen välbevarad även om 
kantbalk och räcken är utbytta. På platsen finns 
rester efter äldre vattendrivna verk i form av en 
intagslucka för en trätub som gått under bron till 
den nedströms belägna kvarnen. Trots att vägen 
går i kurva över bron har trafikanterna dessvärre 
ingen möjlighet att se något av bron.

Idag dominerar det nya räcket och den grova kantbalken. Trots detta finns mycket av den ursprungliga 
formen bevarad i valvets form och sidomurarnas formavtryck. 

Under bron skymtar delar av den drivvattenränna  
eller trätub som försåg den nedströms liggande 
kvarnen med vatten.
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13-97-1
Vägnummer: 708

Kommun: Falkenberg

Hinder: Bäck

Brotyp: 14

Antal spann: 1

Tagen i drift år: 1939

Teoretisk spännvidd: 11,3

Konstruktör: Okänd

Entreprenör: Okänd

Värdering
Ålder: 6

Pionjär konstruktion: 0

Pionjär material: 0

Ursprunglighet: 6

Sällsynthet: 0

Brolandskap: 0

Skönhetsvärde/formoptimering: 3

Medvetet arkitektoniskt uttryck: 0

Exponerbarhet: 3

Trafikanternas möjlighet att se bron: 3

Tillgänglighet: 4

Upplevelsevärde: 6

Total värderingspoäng: 31

Bevarandekategori: B - utförliga åtgärder

Trots anslutande vägar i kurva 
syns inget av brons bärverk för 
de passerande trafikanterna.

T.v.: Rester efter en intagsdamm 
finns kvar strax uppströms bron.
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13-139-1 Bro över Lagan vid Skogaby kraftverk

När Skogaby kraftverk i Lagan uppfördes spräng-
des en lång inloppskanal fram till intaget vid sta-
tionsbyggnaden. Väg 529 var då tvungen att ledas 
över kanalen på en bro, som stod klar 1919. Bron 
är konstruktivt ett betongvalv som dock getts en 
förklädnad i form av en naturstensfasad. Metoden 
var vanlig fram till 1930–talet och gjorde så att det 
då inte helt rumsrena materialet betong fick en 
annan och högre status. Stenarna har till och med 
placerats så att de simulerar ett stenvalv, betongen 
i valvet syns dock tydligt undertill. Betongvalvet 
är fast inspänt mellan kanalväggarnas bergssidor 
och har en spänstig stockbågig form.

Bron har renoverats under senare år och då även 
försetts med en konsolerad brobaneplatta av be-
tong och nya svartmålade räcken. I ett försök att 
efterlikna den stenklädda originalbrons ytor har 
kantbalken gjutits med en stenimiterande matris, 
vilket inte är helt framgångsrikt.

Från sidan ser bron ut att vara gjord av huggen sten, men en närmare granskning (se nedan) visar att 
bärverket i själva verket är gjort som ett betongvalv. Naturstensmurverket fungerar enbart som en kuliss för 
att slippa exponera den råa betongen.

Vid den senaste ombyggnaden göts betongkant-
balkarna mot en matris, som bildade ett små-
stensliknande mönster i betongen. Ett inte helt 
lyckat grepp. Mönstret ter sig onaturligt mot det 
välgjorda murverket och betongytan försöker 
imitera något den inte är. 
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13-139-1
Vägnummer: 529

Kommun: Laholm

Hinder: Lagan

Brotyp: 14

Antal spann: 1

Tagen i drift år: 1919

Teoretisk spännvidd: 11,5 m

Konstruktör: Okänd

Entreprenör: Okänd

Värdering
Ålder: 8

Pionjär konstruktion: 1

Pionjär material: 1

Ursprunglighet: 3

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: 30

Bevarandekategori: B - utförliga åtgärder

Enligt den skylt som finns på platsen uppfördes bron 
ursprungligen 1910 och byggdes om 1996. Det senare 
årtalet är korrekt medan ursprungsåret bör vara 1919.

Broplatsen domineras helt av de svartmålade räckena som med sina gallergrindar bildar barriärer längs 
vägen.
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13-46-1 Bro över s.j. vid Uddared

Viadukter över järnvägen uppfördes i allt större 
mängd under mellankrigstiden. Den ökande trafi-
ken på vägarna ställde inte sällan till med problem 
i form av kollisioner och tillbud. Under 1930–talet 
rådde en materialoptimerad funktionalism, som i 
brosammanhang tog sig uttryck i sneda korsnings-
vinklar, minimala dimensioner och synliga form-
avtryck. Hos viadukten över SJ vid Uddared från 
1935 finns alla dessa attribut representerade. Kon-
struktionen är en plattbro i tre spann som vilar 
på betongpelare placerade i grupper om tre, vilka 
är orienterade längs med rälsen och landfästenas 
frontmurar. Arrangemanget ger en sned kors-
ningsvinkel mellan banan och vägen. Räcken och 
kontaktledningshuvar är av senare datum. Med 
anledning av de nätta dimensioner som använts på 
i stort sett alla viadukter av liknande sort, har de 
flesta fallit för åldersstrecket då betongen karbo-
natiserats. Det är dock väsentligt för förståelsen av 
den svenska brohistorien att några representanter 
för denna kategori broar bevaras. Det uppban-
kade broläget gör att trafikanterna passerar över 
viadukten utan att se en skymt av konstruktionen 
som tar dem över hindret, eller av den svartmåla-
de betong på undersidan av bärverket som vittnar 
om ångloksepoken. Stöden vid banan består av tre pelare som 

vinklats i banvallens riktning. Desvärre har stora 
delar av betongens skarpskurna linjer suddats ut 
i och med den senare gjorda betongsprutningen.

Tidstypisk viadukt från 1935. Klena dimensioner, materialoptimerat utförande med sned korsningsvinkel och 
votade övergångar mellan platta och stöd.
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13-46-1
Vägnummer: 583

Kommun: Laholm 

Hinder: SJ

Brotyp: 72

Antal spann: 3

Tagen i drift år: 1935

Teoretisk spännvidd: 8,6+8,6+8,6

Konstruktör: Okänd

Entreprenör: Okänd

Värdering
Ålder: 6

Pionjär konstruktion: 0

Pionjär material: 0

Ursprunglighet: 6

Sällsynthet: 0

Brolandskap: 0

Skönhetsvärde/formoptimering: 3

Medvetet arkitektoniskt uttryck: 0

Exponerbarhet: 5

Trafikanternas möjlighet att se bron: 0

Tillgänglighet: 4

Upplevelsevärde: 6

Total värderingspoäng: 30

Bevarandekategori: B - utförliga åtgärder

Broplatsen ligger i ett småkuperat odlingslandskap med omväxlande beteshagar och träddungar. Trots höga 
bankar ser trafikanterna endast bråkdelar av själva bron vid passage över bärverket.
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13-422-1 Bro över Nyrebäcken 1.3 km vsv Vapnö gård

Vissa broar är mer framträdande än andra och till 
den senare kategorin hör den lilla betongvalvet på 
Vapnö gårds ägor strax norr om Halmstad. Bron 
byggdes 1957 och består av en liten prefabricerad 
konstruktion med valvhalvor, som lutas mot var-
andra vid hjässan. Delarna som monterades med 
hjälp av kran, står på en betongbottenplatta med 
ursparningar så att inte elementen glider isär. 
Konstruktionen utarbetades av ingenjören Julius 
Osterman och fanns att få i flera storlekar. Prin-
cipen med att serietillverka broelement för att 
både minska kostnaderna och reducera byggtiden 
låg helt i tidens anda, även om ”justusvalven” na-
tionellt sett kanske inte blev den succé man hop-
pats på. Idag återstår denna typ av broar på några 
ställen i landet, varav Vapnöbron är en av de mest 
välbevarade och lättillgängliga. Eftersom inget av 
konstruktionen syns annat än om man bemödar 
sig med att se bron från sidan, är den minst sagt 
diskret. Trots detta har bron ett stort bevaran-
devärde både med tanke på den tidstypiska kon-
struktionen och som exempel på broingenjörer-
nas strävan att alltid eftersträva nya lösningar på 
kända problem. 

Likt ett sentida gotiskt betongvalv ligger denna 
lilla prefabricerade bro i det öppna odlingsland-
skapet. Brotypen s.k. Justusvalv var vanlig några 
år under 1950– och 1960–talen då omfattande 
anpassningar av det svenska vägnätet gjordes till 
den allt snabbare ökande privatbilismen. Bron var 
enkel att bygga, monterades rationellt med kran 
från lastbil och fanns att få i flera storlekar.



5555

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

13-422-1
Vägnummer: 591

Kommun: Halmstad

Hinder: Nyrebäcken

Brotyp: 14P

Antal spann: 1

Tagen i drift år: 1957

Teoretisk spännvidd: 4,3 m

Konstruktör: Okänd

Entreprenör: Okänd

Värdering
Ålder: 4

Pionjär konstruktion: 1

Pionjär material: 0

Ursprunglighet: 6

Sällsynthet: 0

Brolandskap: 0

Skönhetsvärde/formoptimering: 0

Medvetet arkitektoniskt uttryck: 0

Exponerbarhet: 5

Trafikanternas möjlighet att se bron: 0

Tillgänglighet: 4

Upplevelsevärde: 4

Total värderingspoäng: 24

Bevarandekategori: B - utförliga åtgärder

Dagens trafikanter har ingen som helst aning om vilken typ av bro som passeras. I själva verket syns det inte 
ens att det ligger en bro på platsen eftersom till och med räcken anses överflödiga.
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Förteckning över bevarandevärda broar i f.d. O-län

Broarna är förtecknade i länsvis ordning efter bevarandekategori. 
Kbnr är förkortning av Konstbyggnadsnummer, inlett med länsbeteckningen 14 för f.d. Göteborg och Bohus län.
I drift år betecknar när bron ursprungligen togs i drift. 
Brotyp refererar till typologiseringen som redovisas i denna rapport.

14 – f.d. Göteborg och Bohus län

Kbnr I drift år Objektnamn     Brotyp Kommun  Förslag till åtgärder
14-4-1 1941 Bro över Nordre älv vid Kungälv   103 Kungälv  N - Nationella planen
14-6-1 1946 Bro över Idefjorden vid Svinesund (Svinesundsbron) 83 Strömstad  N - Nationella planen
14-37-1 1818 Bro över Örekilsälven SO Munkedals station (Kvistrumsbron) 15 Munkedal  N - Nationella planen
14-251-1 1941 Bro över Kvilleån vid Lilla Jored   13 Tanum  N - Nationella planen
14-262-1 1843 Bro över Grimån N Karseröd    12 Tanum  N - Nationella planen
14-498-1 1981 Bro över Almösundet vid Stenungsund (Tjörnbron)  92 Stenungsund N - Nationella planen
14-614-1 1966 Bro över Göta älv i Göteborg (Älvsborgsbron)  91 Göteborg  N - Nationella planen

14-404-1 1935 Bro över Sotenkanalen, v Backa    101 Sotenäs  A - Brominnesklass

14-265-1 1926 Bro över norra Bullaresjöns utlopp vid Vassbotten  44 Tanum  B - Utförliga åtgärder
14-99-1 1938 Bro över Bäveån, so Kuröd i Uddevalla   83 Uddevalla  B - Utförliga åtgärder
14-240-1 1922 Bro över Klevekilen, Hovenäsbron vid Hovenäset  12 Sotenäs  B - Utförliga åtgärder
14-259-1 1919 Bro över Kynneälven vid Sundshult   12 Tanum  B - Utförliga åtgärder
14-216-1 1926 Bro över Lursjöns utlopp, Hogarån vid Apelsäter  12 Tanum  B - Utförliga åtgärder
14-58-1 1957 Bro över Blystensbukten vid Dafter i Strömstad  41, 34 Strömstad  B - Utförliga åtgärder
14-136-1 1957 Bro över Lersjöns utlopp, Hajumsälven vid Sörbo  71 Munkedal  B - Utförliga åtgärder

14-569-1 1963 Bro över Örekilsälven och m.j. n.o.Munkedals station 36 Munkedal  C - Normala åtgärder
14-206-1 1940 Bro över Trättelandaån vid st. Anrås   31 Tanum  C - Normala åtgärder
14-212-1 1933 Bro över s.j. vid ned Säm    34 Tanum  C - Normala åtgärder
14-304-1 1943 Bro över bäck, sv Liane    71 Munkedal  C - Normala åtgärder
14-129-1 1952 Bro över Örekilsälven vid l. Röd   73 Munkedal  C - Normala åtgärder
14-74-1 1938 Bro över s.j. vid st. Höga    62 Stenungsund C - Normala åtgärder
14-92-1 1933 Bro över bäck vid Skåneröd    71 Munkedal  C - Normala åtgärder
14-137-1 1957 Bro över Örekilsälven, Sarpe bro vid Håfoss  73 Munkedal  C - Normala åtgärder
14-668-1 1965 Bro över spårområde Dysiksgatan mm vid Ivarsbergsmotet i Göteborg 34SP Göteborg C - Normala åtgärder
14-128-1 1950 Bro över Örekilsälven vid Torp    34 Munkedal  C - Normala åtgärder
14-192-1 1931 Bro över Sannesjöns utlopp vid Ed   34 Munkedal  C - Normala åtgärder
14-320-1 1942 Bro över Tanumsån vid Tegneby   71 Tanum  C - Normala åtgärder
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14-4-1 Bro över Nordre älv vid Kungälv

Bron över Nordre älv är en öppningsbar konstruk-
tion som med sitt välexponerade läge, lättillgäng-
liga placering i landskapet och välbevarade skick 
är en av landets mest iögonfallande broar av sin 
typ. Konstruktionen består av ett fast spann från 
vardera hållet, vilka förenas med en dubbel klaff-
bro på mitten. Bärverken i de olika spannen är 
tillverkade som svetsade plåtbalkar med en broba-
neplatta av betong. Den rörliga delen av bron har 
en lättare brobanedel av stål. Stöden i vattnet är 
mjukt rundade på både upp- och nedströmssidan 
samt kröns av en liten svagt utskjutande kantlist. 
En senare pågjutning av stöden har förgrovat ut-
seendet något. Landfästena är relativt höga och 
fungerar mot land även som betongklädda till-
fartsbakar. Bärverkets överflänsar har en svag 
bågform som ger bron en mjukt puckelformad 
sidoprofil, vilket ansluter väl till det omgivande 
landskapet. Klaffarnas underkanter är fasade mot 
hjässan, vilket understryker öppningens placering 
i konstruktionen samtidigt som det minskar vik-
ten på de rörliga delarna. För att klaffarna ska vara 
lättmanövrerade är de utbalanserade med stora 
betongmotvikter under brobanorna. Vikterna blir 
väl synliga när klaffarna öppnas, ett moment som 
dessutom visar hur de olika delarna av bron sam-
verkar. Bron uppfördes 1941 för dåvarande riksväg 
2 och är fortfarande livligt trafikerad. Klaffbroar 
och andra öppningsbara brokonstruktioner är 
alltid fascinerande att betrakta. Den mekaniska – 
ofta komplicerade konstruktionen – tillför en di-
mension ytterligare till brons grundformer och 
står för en viktig del av upplevelsen. Trafikanterna 
rör sig i området på diverse närliggande vägar, vil-
ket gör att man har goda chanser att se bron innan 
överfart. Det finns dessutom bra möjligheter att 
stanna för den som så önskar. En på det hela taget 
intressant bro i ett spännande kulturlandskap. 

Sidovy av bron över älven visar de höga svetsade plåtbalkarna i sidospannen, vilka spärrar siktfältet längs 
vattnet. Dubbelklaffarna i mitten av bron skapar dock inte bara en öppning för båtarna, utan även ett 
siktfält uppströms.



5959

14-4-1
Vägnummer: 574

Kommun: Kungälv 

Hinder: Nordre älv

Brotyp: Dubbel klaffbro med tillfartsspann av 

plåtbalkstyp

Antal spann: 3

Tagen i drift år: 1941

Teoretisk spännvidd: 39,6+42,2+39,6m

Konstruktör: AB Götaverken stål,  

Christiani & Nielsen AB betong

Entreprenör: Christiani & Nielsen AB

Värdering
Bevarandekategori: N - ingår i Trafikverkets 

nationella bevarandeplan

Brobanan har en tydlig puckelform som gör att mötande trafik är dold tills man når en bit upp på bron. Vid 
öppning regleras trafiken med ljussignaler och bommar.

Motstående sida: Tre bilder som 
visar klaffspannen på bron. 
Klaffarna balanseras av 
betongmotvikter som i stängt 
läge göms under den konsole-
rade brobaneplattan. 

T.h.: Den låga fria höjden gör att 
även mindre båtar behöver be 
om broöppning.

!(

© Lantmäteriet, Geodatasamverkan 

0 100 200 300 400 500
m     641708214-4-1       321872X Y



6060

efter krigsslutet. Invigningen skedde 15 juni 1946. 
Upplevelsen för dagens trafikanter är magnifik. 
Både vid passage över bro men även från distans 
när man trafikerar den nya Svinesundsbron längre 
väster ut. Den spektakulära bron med sin stora fria 
höjd på 60 meter, imponerande 155 meter långa 
betongbåge och de robusta valvbågarna i si-
dospannen gör väl skäl för sin byggnadsminnes-
märkning.  Möjligheterna att stanna är utmärkta 
på båda sidor av bron och längs gångbanorna är 
utsikten magnifik. En av de bättre vyerna av själva 
bron får man dock från det gamla färjeläget nere 
vid vattnet på den svenska sidan. Här framgår höj-
den på konstruktionen i all sin glans samtidigt 
som man får en aning om de vedermödor som har 
lagts ned på att transportera resande över vattnet  
under tiden fram tills dess att bron var byggd. DEt 
är även lätt att föreställa sig den spänning som 
rådde i området under andra världskriget, då den 
tyska ockupationsmakten bokstavligt siktade på 
den svenska militären på endast ett par hundra 
meters avstånd. 

14-6-1 Bro över Idefjorden, (Gamla Svinesundsbron)

Svinesundsbron är en av landets intressantaste 
broar ur flera perspektiv. Bron räknas till national-
broarna – den exklusiva grupp broar som har en 
plats i det allmänna medvetandet, förbinder Sve-
rige med Norge, har en dramatisk historia kopplad 
till andra världskriget och är sedan 2005 statligt 
byggnadsminne. Brokonstruktionen består av två 
olika bärande delar, dels en stor central betongbå-
ge, dels sidospannens serievalv byggda av sten-
klädd betong. Topografin är dramatisk med branta 
bergssidor som stupar ned i Idefjorden på både 
den svenska och norska sidan, vilket till stor del 
har satt förutsättningarna för valet av konstruk-
tionstyp. Även stort djup, behovet av fritt vatten 
för fartygstrafiken och hög fri höjd har varit avgö-
rande vid designen av bron. Svinesund har varit 
gräns mellan Sverige och Norge ända sedan 1658 
då Bohuslän tillföll Sverige. Behovet av transpor-
ter mellan länderna löstes med hjälp av roddbåtar 
och under 1900–talets början med färja. Den allt 
mer ökande bilismen gjorde att diskussioner om 
en bro inleddes under 1930–talets början och i 
september 1939 inleddes själva brobygget. Efter 
Tysklands ockupation av Norge 1940, stoppades 
brobygget och de redan uppförda delarna av bron 
minerades på båda sidor av fjorden. I juli 1942 ex-
ploderade flera sprängladdningar på den svenska 
sidan, vilket förstörde delar av sidospannen. Orsa-
ken till explosionen blev aldrig klarlagd men både 
åsknedslag och sabotage utreddes. Reparationer-
na och det fortsatta bygget återupptogs inte förrän 

Motsåtende sida nederst: De höga granitklädda 
betongpelarna i sidovalven reser sig likt delar av 
en romersk akvedukt fram till anfangspelaren för 
det mäktiga betongvalvet. Valet av granit var 
troligen en arbetsmarknadspolitisk satsning för 
att råda bot på den omfattande arbetslösheten 
bland stenhuggarna i Bohuslän.

En av Sveriges nationalbroar sedd från det gamla färjeläget på den svenska sidan. Det omisskännligt norska 
trähuset på andra sidan vattnet tjänstgjorde tidigare som post och tullstation.
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14-6-1
Vägnummer: 1040

Kommun: Strömstad 

Hinder: Idefjorden

Brotyp: Valvbro av betong med sidospann av 

stenklädd betong.

Antal spann: 9

Tagen i drift år: 1946

Teoretisk spännvidd: 6x26,5+155+26,5+26,5m

Konstruktör: Hjalmar Granholm AB

Entreprenör: AB Armerad Betong

Värdering
Bevarandekategori: N - ingår i Trafikverkets 

nationella bevarandeplan

Efter en renovering i början av 2000–talet försågs bron med dubbla gångbanor, vilket avsevärt underlättar 
för gående över bron. Betingen inne i pelarna avslöjar sig genom de kalkutfällnignar som sipprar ut i 
murverkets fogar.

!(
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14-37-1 Bro över Örekilsälven SO Munkedals station 
(Kvistrumsbron) 

Stenvalvbron över Örekilsälven i Munkedal är en 
trespänning konstruktion som uppfördes 1818 i en 
stenhuggartradition, som avspeglar sig i de väl-
gjorda valven och sidomurarna. Valven har ca 20 
meters spännvidd och har flackt stickbågiga for-
mer som ger stor spänst åt konstruktionen. Valv-
bågarnas form förstärks av de släthuggna valvste-
narna som kontrasterar tydligt mot de grovhuggna 
stenarna i resten av konstruktionen. En senare 
ombyggnad har tillfört en ny kantbalk av sten som 
trots förhöjningen inte har förtagit intrycket av 
den formsköna bron. Vid renoveringen ersattes 
även räcket till den nuvarande tolkningen av ett 
äldre gjutjärnsräcke. Broläget är välexponerat och 
allmänheten samt trafikanterna har goda möjlig-
heter att se bron och hindret från flera håll. De nya 
belysningsstolparna, har däremot en lätt pastisch-
artad form, vilket negativt påverkar upplevelsen 
av broplatsen. 

Tre flacka stenvalv med nästan 200-års historia. Ombyggd flera gånger men trots allt med bevarad karaktär.

Det nya rörräcket är svartmålat för att passa bron 
bättre än ett förzinkat standardräcke. Avskrapad 
färg behöver dock åtgärdas kontinuerligt.
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14-37-1
Vägnummer: 816 

Kommun: Munkedal

Hinder: Örekilsälven

Brotyp: Valvbro av sten, bakgjuten med betong

Antal spann: 3

Tagen i drift år: 1818

Teoretisk spännvidd: 18,8+20+18,6m

Konstruktör: Okänd

Entreprenör: Okänd

Värdering
Bevarandekategori: N - ingår i Trafikverkets 

nationella bevarandeplan

Vid den senaste ombyggnaden försågs bron med nya armaturer med något märklig form. Vare sig historiskt 
korrekta eller helt moderna.

Ny kantbalk av granit och nya 
konsoler för belysningsstol-
parna har integrerats med den 
äldre konstruktionen på ett 
smakfullt sätt.

!(
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14-251-1 Bro över Kvilleån vid Lilla Jored

För trafikanterna längs väg 902 blir upplevelsen 
av stenvalvbron vid Lilla Jored endast en snabb 
glimt av de standardräcken som inte på något sätt 
avslöjar vilken konstruktion det handlar om. Möj-
ligen kan man som hastigast få en skymt av den 
äldre bron som ligger kvar söder om broläget. Likt 
många broar i Bohuslän har även den yngre och 
den äldre bron på platsen välgjorda bärverk av 
sten. Dock med två olika karaktärer. Den yngre 
bron byggdes så sent som 1941 med flackt stickbå-
gigt valv och med en i brosidorna tydligt markerad 
valvform, som på ett behagfullt sätt avsmalnar mot 
hjässan. Sidomurarna är uppförda med kvader-
huggen sten i jämna skift vilket ger ett stramt men 
sammanhållet utseende. Bron bakgöts med betong 
redan vid uppförandet. Den numera övergivna 
bron är däremot byggd på ett mer ålderdomligt 
sätt av grovt bearbetad sten och med uppdragna 
låga barriärer som bildar räcken längs brobanan. 
Kvaliteten i stenhantverket, den behagfulla for-
men och de välgjorda stenkonerna som avslutar 
de korta bankarna fram till bron, är alla viktiga de-
lar av brons kultur- och brohistoriska värde. En på 
det hela taget viktig representant för de sent upp-
förda bohuslänska stenvalvsbroarna.

Här och var finns vegetation i murverket, vilket 
på sikt kommer att medföra inträngande vatten 
och risk för frostspärängning. Ledningsdragning-
en är ett annat bekymmer, dock av estetisk 
karaktär.

Den till synes välgjorda stenvalvbron byggdes 
redan från början som en hybridkonstruktion 
med en bärande inre betongkonstruktion. Detta 
till trots har stenvalvet en tilltalande form som 
tunnar ut elegant mot hjässan.
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14-251-1
Vägnummer: 902

Kommun: Tanum

Hinder: Kvilleån

Brotyp: Valvbro av sten redan från början 

bakgjuten med betong

Antal spann: 1

Tagen i drift år: 1941

Teoretisk spännvidd: 15,1 m

Konstruktör: Allan Olaui, Göteborg

Entreprenör: Okänd

Värdering
Bevarandekategori: N - ingår i Trafikverkets 

nationella bevarandeplan

Endast några tiotals meter 
nedströms finns en äldre 
stenvalvbro kvar på en indragen 
vägsträcka. Bron har uppdragna 
sidobarriärer och är i det hela 
mycket ålderdomlig till sin 
karaktär.

Trafikanterna som närmar sig bron har inte en chans att se vare sig bärverket på bron man kör över eller den 
avställda äldre stenvalvbron strax nedströms.
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14-262-1 Bro över Grimån N Karseröd, (Grimelandsbron)

Grimmelandsbron är en stenbro i ett spann som 
enligt uppgift kan ha byggts redan någon gång 
under 1600-1700–talen. Nuvarande utseende fick 
dock bron 1843 då stenräckena uppfördes i en 
form som är mycket ålderdomlig. De grovt bear-
betade stenarna i både valv och sidomurar ger ett 
rustikt intryck och de låga uppdragna stenbarriä-
rerna förstärker den förindustriella känslan som 
vilar över hela broplatsen. De korta fyllnadsban-
karna som leder fram till bron kantas av stengar-
dister med träplankor som navföljare – ytterligare 
ett ålderdomligt drag som tillsammans med brons 
ålder, det natursköna läget, exponerbarheten och 
trafikanternas möjligheter att se bron innan över-
fart, utgör de stora kulturhistoriska värdena på 
platsen. Trots det senare bakgjutna och  fogade 
murverket samt de något grova reparationerna på 
de uppdragna barriärerna är bron i så gott skick att 
den med fog kan kallas ursprunglig. En av de sista 
resterna efter alla de små stenvalvsbroar som en 
gång utgjorde en betydande del av brobeståndet 
på de svenska vägarna. Om brons ålder kan fast-
ställas mer exakt, kan det visa sig att den tillhör de 
allra äldsta broarna som fortfarande är i drift på 
det statliga vägnätet.

Betongvalvet har en stickbågig form och senare utbytt kantbalk och räcken.
Vid en reparation 1990-91 bakgöts konstruktionen och brons murverk fogades. Trots dessa åtgärder har bron 
kvar åtskilligt av den ålderdomliga form, som det rustika murvekt och de uppdragna sidobarriärerna 
förmedlar.

Grundkonstruktionen med valv och sidomurar 
kan vara så gammal som från 1600-1700–talen. 
Vidare forskning krävs dock för att belägga detta.
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14-262-1
Vägnummer: 955

Kommun: Tanum

Hinder: Grimån

Brotyp: Valvbro av sten bakgjuten med betong

Antal spann: 1

Tagen i drift år: 1843

Teoretisk spännvidd: 8,5 m

Konstruktör: Okänd

Entreprenör: Okänd

Värdering
Bevarandekategori: N - ingår i Trafikverkets 

nationella bevarandeplan

Hela broplatsen utstrålar vägminne och har en så ålderdomlig karaktär att om vägen inte hade varit 
asfalterad kunde bilden ha visat ett vägparti för 150 år sedan.

Vid hjässan finns en sten med otydlig inskription. 
Möjligen visar den årtalet för brons tillkomst, och de 
sista två siffrorna ser ut som 20.
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14-498-1 Bro över Almösundet vid Stenungsund  
(Tjörnbron) 

Få broar och broplatser är så intimt förknippade 
med en tragisk olycka som Tjörnbron, eller Bro 
över Almösundet vid Stenungsund, som är det for-
mella namnet. En vinternatt i januari 1980 seglade 
fartyget Star Clipper på bärverket till den bågbro 
av stål som uppförts 1960 över sundet, så illa att 
hela brons bågspann raserades.  En mindre del av 
bron föll ned över däck medan det mesta av kon-
struktionen rasade ned i det iskalla vattnet. Innan 
vägen över bron hade hunnit spärras av, passerade 
dessvärre sju bilar ut på sidospannen, och där det 
normalt skulle finnas en bro, möttes trafikanterna 
av en svart avgrund. På kort tid miste åtta perso-
ner livet i den värsta broolyckan i landet sedan 
Sandöbrons formställning rasade under gjutning 
i september 1939. Efter olyckstillfället inleddes en 
hektisk tid med omedelbar projektering av en ny 
bro. Arbetet genomfördes av AB Skånska Cement-
gjuteriet och på kort tid utarbetades ett förslag 
som bestod av en snedkabelbro med pylonerna in-
dragna något i förhållande till den raserade brons 
bågupplag. Valet av brotyp möjliggjorde högre fri 
höjd över sundet än den gamla bron, samtidigt 
som risken för ny påsegling minimerades. Efter 
endast 17 månaders byggtid stod den nya bron klar 
för att invigas. Bron har ett framträdande läge i 

kustlandskapet och de 113,6 meter höga pylonerna 
syns vida omkring. Detta gäller även för hängsta-
gen och stålbärverket i hängspannet, som med 
sin orange kulör står för en stor del av identiteten 
hos bron. Som vid alla snedkabelbroar har trafi-
kanterna lätt att se delar av bron innan och under 
överfart, och vid Tjörnbron går anslutande vägar 
dessutom i kurva, vilket ger extra goda förutsätt-
ningar. Från den rast- och utsiktsplats som finns 
på Almön, har man en utmärkt överblick mot bron, 
sjöfarten och vägtrafiken. Trots att bron till största 
delen är uppförd efter 1965, ingår den i Trafikver-
kets Nationella bevarandeplan för kulturhistoriskt 
värdefulla broar.

Tjörnbron är en imponerande konstbyggnad vars 113 meter höga pyloner syns vida omkring i det vattendo-
minerade landskapet. Bron har ett stort symbolvärde och en karaktärsfull färgsättning med orange stålkon-
struktioner och blå luckor för ingångshålen vid sadlarna i pylonerna.
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14-498-1
Vägnummer: 160

Kommun: Stenungsund

Hinder: Askeröfjorden

Brotyp: Snedkabelbro med sidospann beståen-

de av kontinuerliga betongbalkar.

Antal spann: 10

Tagen i drift år: 1981

Teoretisk spännvidd: 

32,6+4x31+366+3x31+30 m

Konstruktör: AB Skånska Cementgjuteriet 

betong, Friedrich Krupp Gmbh stål

Entreprenör: AB Skånska Cementgjuteriet, 

Friedrich Krupp Gmbh

Värdering
Bevarandekategori: N - ingår i Trafikverkets 

nationella bevarandeplan

Ovan t.v.: Från utkiksplatsen på Almösidan är vyn mot bron förträfflig. Här finns goda parkeringsmöjligheter och för den 
brohistoriskt intresserade besökaren rekommenderas en promenad ned till de kvarvarande betonganfangerna (t.h. ovan) för 
den bågbro av stål, som så tragiskt påseglades 1980. Den äldre bron hade ett något annat läge och för att minimera risken 
för en ny påsegling i den trånga farleden vid uppförandet av den nuvarande bron, drogs stöden bort från vattenlinjen.
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14-614-1 Bro över Göta älv i Göteborg (Älvsborgsbron)

När Älvsborgsbron stod klar 1966 innehöll kon-
struktionen Sveriges längsta brospann – det cen-
trala hängbrospannet på 417,6 meter. Placeringen 
vid Göta älvs mynning i Västerhavet gjorde den 
dessutom till en portal mot väst för alla de fartyg 
som dagligen trafikerade Göteborgs hamn och en 
inramning till alla de fartyg som fick sin jungfru-
resa ut under hängbrospannet från de göteborg-
ska storvarven.  Bron är en ej fullt utbildad häng-
bro där sidospannen av betong är understödda av 
pelare och hängkablarna i praktiken endast bär 
det centrala hängspannet av stålfackverkstyp. Ka-
blarnas form blir därmed helt raka upp till toppen 
av pylonerna och mjukt böjda över hängspannet, 
vilket tillsammans med avsaknaden av hängstag 
på sidospannen skapar ett något märkligt ut-
seende. Pylonerna är dessutom proportionellt 
sett låga (107 meter) i förhållande till brobanans 
bredd (28,1 meter), vilket ger bron ett bredbent 
utseende. Trots dessa formmässiga anmärkningar 
har bron ett läge i stads- och älvrummet som gör 
att den dominerar omgivningarna. Väl synlig ända 
inifrån centrala Göteborg och långt ut till havs 
utgör Älvsborgsbron ett av Göteborgs mest fram-
trädande landmärken. Likt Tjörnbron från 1981 är 
Älvsborgsbron som stod klar 1966 egentligen lite 
för ung för att passa inom de ramar som satts upp 
för ett utpekande av kulturhistoriskt värdefulla 
broar inom Trafikverket. Detta till trots ingår den 
i den Nationella bevarandeplanen och räknas 
dessutom till en av landets mest igenkända och 
välexponerade broar. 

Älvsborgsbron bildar en verklig port in och ut ur Göteborgs hamn och har ända sedan tillkomsten 1966 varit 
ett landmärke för Göteborgarna. 

På toppen av de drygt 100 meter höga pylonerna 
finns sadlar på vilka de ca 800 meter långa häng-
kablarna passerar. Var kabel består i sin tur av 85 
tunnare kablar. Tvärbalken som förbinder de två 
pylonbenen är spännarmerad. Detsamma gäller 
för den liknande tvärbalk, som förenar pylonbe-
nen strax under brobanan.
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14-614-1
Vägnummer: E6.20

Kommun: Göteborg

Hinder: Göta älv

Brotyp: Hängbro, sidospann av kontinuer-

liga plattbroar och betongbalkbroar samt 

balkrambroar.

Antal spann: 19

Tagen i drift år: 1966

Teoretisk spännvidd: 

11+13,7+14,3+8,7+22+31+3x33,8+31+417,6+31

+3x35+31+22+30,5+30,5 m

Konstruktör: Sven Olof Asplund, Friedrich 

Krupp Gmbh, AB Strängbetong, AB Armerad 

Betong

Entreprenör: Friedrich Krupp Gmbh, AB 

Strängbetong, AB Armerad Betong

Värdering
Bevarandekategori: N - ingår i Trafikverkets 

nationella bevarandeplan

Hängspannet består av en intrikat fackverkskonstruk-
tion som bär den nästan 30 meter breda brobaneplattan 
av betong. Denna del av bron har sedan 1990–talet en 
grön kulör.

Sidospannen går till största delen över land och i 
ändarna passerar brobanan över de enorma motvikts-
kamrarna där hängkablarna är förankrade. Kamrarna 
består av sand- och betongfyllda glidformsgjutna 
betongboxar. 
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14-404-1 Bro över Sotenkanalen, v Backa

Svängbron över Sotenkanalen i Bohuslän är ett ut-
märkt exempel på en bro i ett välexponerat läge 
med intressanta teknik- och brohistoriska detaljer. 
Bron byggdes 1934 av Hässleholms Verkstäder och 
har i grunden en smäcker och stramt funktionalis-
tisk form med nitade plåtbalkar samt en materia-
loptimerad brobaneplatta av betong. Svängpelaren 
av betong är placerad på toppen av en bergskär-
ning på den norra sidan av kanalen där det även 
finns utrymme för brospannen i öppet läge. Trots 
att räcket är utbytt har bron till största delen kvar 
1930-talsandan, vilket numera är allt mer sällsynt. 
Rörliga broar är nästan undantagsvis tekniskt in-
tressanta där sväng- och uppskruvningsmekanis-
merna tillsammans med övriga manöveranord-
ningar ställer ingenjörerna inför utmaningar som 
av naturliga skäl inte finns vid fasta broar. Bron 
över Sotenkanalen har dock extra dimensioner i 
den sköna broformen, det tidstypiska konstruk-
tionssättet och det välexponerade broläget, där 
inte enbart trafikanterna på vägen över bron utan 
även längs kanalen har utmärkta möjligheter att 
betrakta bron och hindret. Att bron dessutom lig-
ger i ett område i landet där turismen sommartid 
är en av de viktigaste näringarna gör att värdet 

hors konstruktionen ökar ytterligare. Ett önske-
mål är dock att broplatsen skyltas ordentligt, så att 
besökande kan ta del av både kanalens och brons 
historia.

 

Den nitade stålkonstruktionen i svängbrons bärverk är oliksidig med ca 21+15 meters spännvidder. Lösningen 
med ett asymmetriskt bärverk är inte ovanlig vid svängbroar. Förutom bron domineras platsen av manöver-
byggnaden.

Bron både konstruerades och monterades av 
Aktiebolaget Hässleholms Verkstäder. Bygget 
pågick under perioden 1930-35.
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14-404-1
Vägnummer: 882

Kommun: Sotenäs

Hinder: Sote kanal

Brotyp: 101

Antal spann: 2

Tagen i drift år: 1935

Teoretisk spännvidd: 21,5+15,5 m

Konstruktör: Aktiebolaget Hässleholms 

Verktäder 

Entreprenör: Aktiebolaget Hässleholms 

Verktäder

Värdering
Ålder: 6

Pionjär konstruktion: 0

Pionjär material: 0

Ursprunglighet: 6

Sällsynthet: 3

Brolandskap: 0

Skönhetsvärde/formoptimering: 3

Medvetet arkitektoniskt uttryck: 0

Exponerbarhet: 5

Trafikanternas möjlighet att se bron: 3

Tillgänglighet: 2

Upplevelsevärde: 8

Total värderingspoäng: 36

Bevarandekategori: A - Brominnesklass

Stålbärverket är en nitad plåtbalkskonstruktion med förstyvningsflänsar längs balkliven. De votade under-
flänsarna ger bron en slankform och reducerar samtidigt vikten på konstruktionen. 

Trafiken regleras med ljussignaler och möte är ej tillåtet på den endast  
3,6 meter breda brobanan.
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14-265-1 Bro över norra Bullaresjöns utlopp vid  
Vassbotten

Åtskilliga broar längs det svenska väg- och järn-
vägsnätet har tillverkats vid det anrika företaget 
Göteborgs Mekaniska Verkstad, Götaverken, men 
endast en handfull återstår. En av dessa är den 
parabelformade fackverksbron vid Vassbotten i 
norra Bohuslän. Bron uppfördes 1928 på bastanta 
naturstenslandfästen med kvaderhuggen granit 
endast några meter från riksgränsen mot Norge. 
Kombinationen av det natursköna läget, trafikan-
ternas möjlighet att se bron både innan och under 
överfart samt det rika friluftslivet i omgivningarna 
gör bron till ett viktigt inslag i miljön. Bärverket 
är tämligen oförändrat och vilar vid ena upplaget 
på fasta lager, och vid det andra upplaget på rull-
lager. Små koner av huggen sten avslutar de korta 
bankarna som leder fram till landfästena. Den se-
nare tillförda navföljaren i form av galvaniserade 
W-profilbalkar dominerar dock lite för mycket 
över det i övrigt smäckra bärverket. Trots detta 
är bron en värdig representant inte bara för Göta-
verkens tillverkning, utan även för det stora antal 
fackverksbroar som har uppfört längs det svenska 
vägnätet.

En balkbro med typsikt utformat stående parabelformat fackverk där diagonalerna är stigande i respektive 
fack med utgångspunkt från vertikalen mitt på bärverket.

Endast ett stenkast från bron finns gränsmarke-
ringen till Norge.
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14-265-1
Vägnummer: 968

Kommun: Tanum

Hinder: Bullaresjöns utlopp vid Vassbotten 

Brotyp: Balkbro med stående parabelfackverk

Antal spann: 1

Tagen i drift år: 1926

Teoretisk spännvidd: 30 m

Konstruktör: Okänd

Entreprenör: AB Götaverken

Värdering
Ålder: 7

Pionjär konstruktion: 0

Pionjär material: 0

Ursprunglighet: 6

Sällsynthet: 3

Brolandskap: 0

Skönhetsvärde/formoptimering: 3

Medvetet arkitektoniskt uttryck: 0

Exponerbarhet: 5

Trafikanternas möjlighet att se bron: 7

Tillgänglighet: 2

Upplevelsevärde: 6

Total värderingspoäng: 39

Bevarandekategori: B - utförliga åtgärder

Tack vare vägar i kurva har trafikanterna goda möjligheter att uppleva hela bromiljön innan passage över 
bron. Konstruktionen tillverkades av AB Götaverken i Göteborg och bärverket vilar på rullager med två rullar 
vid det västra upplaget och ett fast lager på andra sidan (bilderna nedan).
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14-99-1 Bro över Bäveån, so Kuröd i Uddevalla

Bågbroar av betong brukar normalt sett vara stora 
konstruktioner i framträdande lägen i landskapet 
där topografin på ett eller annat sätt har dikterat 
villkoren för konstruktionerna. Så är även fallet 
med bron över Bäveån, men skalan är här en helt 
annan än brukligt. Ån är på platsen nedskuren 
i förhållande till omgivande landskap, men inte 
så mycket att det ges utrymme för ett spänstigt 
bågbärverk, utan snarare en påfallande flack båg-
konstruktion som dessutom göms under den kon-
solerade brobaneplattan. För att kunna betrakta 
konstruktionen krävs en utflykt i omgivningarna, 
antingen längs den äldre stenvalvbro som ligger i 
direkt anslutning till bron eller längs åbrinkarna 
åt andra hållet. För den som dock gör sig omaket 
att betrakta broplatsen från sidan, väntar dock en 
intressant upplevelse där kontrasten mellan de 
två helt olika brokonstruktionerna är påtaglig där 
den gamla stenbrons massiva murverk står i skarp 
kontrast till bågbärverkets upplösta form, dikte-
rad av nödvändigheten att i ett stort språng föra 
lasten över hindret. Betongbron uppfördes 1938 
som ett uttryck för tidens tro på ingenjörsmässiga 
lösningar där det materialoptimerade bärverket 
tillsammans med den ursprungligen mycket nät-
tare och smalare brobaneplattan bildade en funk-
tionalistisk helhet. Trafikanterna över bron har 

dock ingen möjlighet att se något av bärverket 
men får förhoppningsvis en glimt av den gamla 
stenvalvskonstruktionens murverk.

Bågbron från 1938 har en mycket flack bågform som dessvärre inte kommer till sin rätt på grund av den 
kraftigt konsolerade brobaneplattan och den grova kantbalken. Längsforntmurarna på landfästena finns 
erosionsskydd i form av imponerande stensättningar (bild nedan).



7777

14-99-1
Vägnummer: 697 

Kommun:  Uddevalla

Hinder: Bäveån

Brotyp: Bågbro av betong med underliggande 

bågar

Antal spann: 3

Tagen i drift år: 1938

Teoretisk spännvidd:4,5+38,9+4,5 m

Konstruktör: Sven Olof Asplund. Örebro

Entreprenör: Okänd

Värdering
Ålder: 6

Pionjär konstruktion: 0

Pionjär material: 0

Ursprunglighet: 6

Sällsynthet: 0

Brolandskap :4

Skönhetsvärde/formoptimering: 3

Medvetet arkitektoniskt uttryck: 0

Exponerbarhet: 5

Trafikanternas möjlighet att se bron: 1

Tillgänglighet: 6

Upplevelsevärde: 8

Total värderingspoäng: 39

Bevarandekategori: B - utförliga åtgärder

Bron är två helt olika uppenba-
relser på och under brobane-
plattan. Ovanifrån syns inget av 
det karaktärsfulla bågbärverket. 
Däremot syns den äldre 
stenvalvsbron på norra sidan av 
bron även vid passage på den 
nuvarande vägen.
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14-240-1 Bro över Klevekilen, Hovenäsbron vid Hovenäset

Efter första världskrigets slut genomgick Sverige 
en ekonomisk kris som medförde stor arbetslöshet. 
Ett led i att komma till rätta med detta var inrät-
tandet av så kallade nödhjälpsarbeten, där staten 
gick in och beställde vissa infrastrukturella arbe-
ten för att skapa, vanligen tämligen okvalificerade, 
arbetstillfällen runt om i landet. I Bohuslän drab-
bade lågkonjunkturen stenindustrin särskilt hårt. 
En konsekvens av denna satsning var att åtskilliga 
stensatta AK-vägar och broar uppfördes i regio-
nen – Hovenäsbron som byggdes 1921–22 var en av 
dessa. I ett trång läge mellan en bergssida och en 
fyllnadsbank uppfördes ett spänstigt stickbågigt 
stenvalv med kvaderhuggen granit i sidomurarna 
och en tydligt markerad valvbåge. Imponerande 
stensättningar längs fyllnadsbanken och som 
koner närmast landfästena integrerar murverket 
med den omgivande graniten på ett mycket tillta-
lande sätt. Hantverksskickligheten i stenarbetena 
är dessutom påtaglig med mycket väl gjorda mur-
verk och bearbetningar. En breddad brobaneplatta 
av betong tillkom redan 1937 men döljer dock den 
övre delen av bärverket, vilket ger ett klumpigt in-
tryck. Även det helt moderna räcket känns något 
märkligt på den i övrigt finstämda stenvalvsbron. 
På den södra sidan har en gång- och cyklebro upp-
förts så nära den gamla bron att de konkurrerar 
om utrymmet och uppmärksamheten. En inte helt 
lyckad lösning. Trots detta är bron ett utmärkt 
exempel på den långa stenhuggeritradition som 
finns i denna del av landet och dessutom en sym-
bol för arbetsmarknadsinsatserna i början av förra 
seklet.

Granit i berggrunden och granit i konstruktionen. Bron vid Hovenäset är ett välgjort stycke ingenjörs- och 
stenhuggarkonst, som uppfördes i form av nödhjälpsarbete under början av 1920–talet.

Gångbron ligger så nära stenvalvbron 
att den dessvärre förtar upplevelsen av 
broplatsen.
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14-240-1
Vägnummer: 872

Kommun: Sotenäs

Hinder: Klevekilen

Brotyp: Stenvalvbro med brobaneplatta i 

betong

Antal spann: 1

Tagen i drift år: 1922

Teoretisk spännvidd: 18

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: 3

Tillgänglighet: 4

Upplevelsevärde: 8

Total värderingspoäng: 38

Bevarandekategori: B - utförliga åtgärder

Ovan: Trångt broläge med anlsutande väg, som sprängts ur berget. 

T.v.: Stenoknerna som avslutar de korta bankarna övergår bakåt i 
bankskoningar. Murverket är imponerande välgjort och av ansenlig 
höjd. 

!(
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14-259-1 Bro över Kynneälven vid Sundshult

På vissa håll i landet har stenvalvsbroar byggts med 
hela konstruktionerna i natursten – även räcken 
och följare. I takt med ökade trafiksäkerhetskrav 
har de flesta av dessa konstruktioner ersatts med 
moderna lösningar, men här och var finns dock 
enstaka broar, som fortfarande har kvar den ur-
sprungliga formen. Vid Sundshult finns en flackt 
stickbågig stenvalvsbro över Kynneälven från 1919 
där en av dessa bastanta och monumentala räck-
eslösningar har bevarats. Granitståndrana är här 
integrerade med sidomurverket och bär en grov 
överliggare av sten, som dubbats fast i stolparna. 
En senare adderad navföljare av kohlswabalkstyp 
har letts förbi granitföljaren och ansluter till räck-
ena på bankarna. En till viss del missprydande 
lösning som dock skonar graniten från vinterväg-
hållningens plogvingar och från påkörningsskador 
i övrigt. Bärverkets välgjorda stenmurverk vilar 
tryggt på berget och valvformens spänstiga linjer 
är väl avvägda till de natursköna omgivningarna 
vid forsnacken. Rester efter timmerflottnings-
epoken finns i form av fasta installationer längs 
älvstränderna. För trafikanterna, som närmar sig 
bron via de S-formade väganslutningarna, är dock 
stenräckena huvudnumret även om delar av brosi-
dorna är synliga innan överfart. 

Välproportionerat och formsäkert stenvalv vilande direkt på berget på toppen av forsnacken. Till höger syns 
rester efter en flottningsränna som ledde timret förbi forsen. Höga och välgjorda stenkoner avslutar 
bankarna fram till bron (nedan).
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14-259-1
Vägnummer: 960

Kommun:  Tanum

Hinder: Kynneälven 

Brotyp: Valvbro av sten

Antal spann: 1

Tagen i drift år: 1919

Teoretisk spännvidd: 15,5 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: 5

Tillgänglighet: 2

Upplevelsevärde: 8

Total värderingspoäng: 37

Bevarandekategori: B - utförliga åtgärder

Två bilder som visar det 
karaktäristiska stenräcket, som 
med sin minst sagt bastanta 
form är ett av brons viktigaste 
värden och särdrag. Den senare 
tillkomna navföljaren av 
Kohslwabalkstyp har dragits 
förbi stenöverliggaren på ett 
sätt som skonar stenen från 
påkörningsskador. 
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14-216-1 Bro över Lursjöns utlopp, Hogarån vid Apelsäter

En liten stenvalvsbro som byggdes 1926 med hela 
konstruktionen i sten – även räcken och följare. I 
likhet med ytterligare någon enstaka bro i Bohus-
län var detta ett sätt att utnyttja det material och 
den hantverksskicklighet som fanns i regionen. 
För trafikanterna längs den lilla vägen är räckenas 
bastanta överliggare det enda som vittnar om att 
man passerar över en ålderdomlig konstruktion, i 
övrigt syns inget av det rustika bärverket. Valvfor-
men är spänstig och reslig samt försedd med grovt 
bearbetade valvstenar i likhet med sidomurarna. 
Trots det lilla formatet, den grova ytan och det 
något inträngda läget har bron en väl sammanhål-
len broform som accentueras av de små rundande 
stenmurarna vid bankavslutningarna. En liten 
men på det hela taget välhållen stenvalvsbro av 
tydligt bohuslänskt snitt. Dock saknas skyltning 
och möjligheter att parkera på ett säkert sätt för 
den som vill kunna betrakta bron från sidan. Ex-
ponerbarheten skulle dessutom vinna på att vege-
tationen närmast bron rensas eller tas bort helt...

Grovhugget och bastant murverk med samtliga konstruktionsdelar huggna i granit. 

Stenarna i överliggaren har rubbats något ur sina 
lägen, vilket bör åtgärdas inom kort.
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14-216-1
Vägnummer: 978

Kommun: Tanum

Hinder: Lursjöns utlopp, Hogarån

Brotyp: Valvbro av sten

Antal spann: 1

Tagen i drift år: 1926

Teoretisk spännvidd: 6,8 m

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: 2

Upplevelsevärde: 8

Total värderingspoäng: 34

Bevarandekategori: B - utförliga åtgärder

Trafikanterna har goda möjligheter att se åtminstone det grova räcket, vilket är en tydlig indikator på brons 
ålder och konstruktion.

Små omsvängda vingmurar i granit 
avslutar de korta bankarna och bildar 
samtidigt korta skoningar längs 
vattendraget.
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14-58-1 Bro över Blystensbukten vid Dafter i Strömstad

Vissa broar är mer komplexa och framträdande än 
andra. Vid Dafter finns en högt placerad bro, som 
går över vattnet i Blystensbukten och som helt do-
minerar den trånga passagen. Bron är en samman-
satt konstruktion där sidospannens betongbalk-
konstruktioner vilar på parvis ställda cirkulära 
pelarstöd för att vid huvudspannet bilda upplag 
för den fackverkskonstruktion av stål som över-
bryggar vattnet. Fackverket är konstruerat som ett 
parallellfackverk med lutande ändståndare och 
vilar på lager som placerats på upplag på toppen 
av de höga betongpelarna närmast stränderna. De 
två helt olika konstruktionstyperna i sido- res-
pektive huvudspann ger ett något rörigt intryck 
men är betingat av den fria höjd som behövs över 
farleden i bukten. Brobanan är smal och trafiken 
är ljusreglerad, vilket underlättar för de många 
gående som passerar bron från det närbelägna 
campingområdet på fastlandssidan av sundet. Av 
naturliga orsaker syns fackverksspannet väl för 
trafikanterna över bron som dock överraskas nå-
got av den höga fria höjden och utsikten åt sidorna 
eftersom tillfartsvägarna ligger begravda i vegeta-
tion. Bron byggdes 1957 och är en tidstypisk kon-
struktion med modernistiska förtecken, åtmins-
tone i sidospannens formgivning och materialval. 
Fackverksspannet ansluter dock till äldre tiders 
stålbrobyggande.

Med sin höga fria höjd och utmärkande form har bron ett framträdande läge i skärgårdsmiljön. Huvudbal-
karnas trapetsformade fackverk har dock en så mörkt grön kulör att det smälter in i omgivande grönska.

Fackverksspannets upplag på toppen av huvud-
pelarna.

Passagen över huvudspannet är trång och ger en 
närmast tunnelliknande känsla.
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14-58-1
Vägnummer: 1029

Kommun: Strömstad

Hinder: Blystensbukten 

Brotyp: Balkbro med stående trapetsfackverk, 

kontinuerliga betongbalkbroar i sidospannen

Antal spann: 7

Tagen i drift år: 1957

Teoretisk spännvidd: 

14,3+19+19+14,8+63,5+14,8+14,3

Konstruktör: AB Kjessler & Mannerstråle

Entreprenör: AB Fundament betong, Motala 

Verkstad AB stål

Värdering
Ålder: 4

Pionjär konstruktion: 0

Pionjär material: 0

Ursprunglighet: 6

Sällsynthet: 3

Brolandskap: 0

Skönhetsvärde/formoptimering: 0 

Medvetet arkitektoniskt uttryck: 0

Exponerbarhet:5 

Trafikanternas möjlighet att se bron: 5

Tillgänglighet: 4

Upplevelsevärde: 6

Total värderingspoäng: 33

Bevarandekategori: B - utförliga åtgärder

Trafiken är ljusreglerad eftersom det inte går att mötas på bron. Det uppbankade broläget skapar en speciell 
känsla för trafikanterna, som inte vet vad som väntar på andra sidan.

Tillfartsspannens betongbalkskonstruk-
tioner vilar på höga kvadratiska 
betongpelare.
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14-136-1 Bro över Lersjöns utlopp, Hajumsälven vid Sörbo

Vid Sörbo finns ett exempel på en välbevarad bro 
av Sveriges vanligaste brotyp – plattrambron av be-
tong. Bron byggdes 1957 och har fortfarande kvar 
de ursprungliga räckena bestående av L-profiler, 
betonggardister på bankarna och stenkoner vid 
bankavslutningarna. Visserligen har överdelen av 
en av konerna kompletterats med stenmassor som 
på ett missprydande sätt drar ned helhetsintrycket 
av platsen. Bärverket är på tidstypiskt manér för-
sett med konstruktivt betingade voter vid över-
gångarna mellan brobaneplattan och landfästenas 
frontmurar. Ett stort plus för bromiljön är den äld-
re stenvalvsbro som ligger i direkt anslutning till 
den nuvarande bron. Här ges trafikanterna och an-
dra brointresserade möjlighet att ta del av två olika 
generationers välhållna broar och dessutom se hur 
vägsträckningen har förändrats genom åren. Bris-
ten på parkeringsmöjligheter är dock påtaglig, vil-
ket tillsammans med avsaknaden av skyltning gör 
det svårt att ta del av broarna på ett mer aktivt sätt.

Sveriges vanligaste brotyp. Här i en originaltappning från 1957 där även räckena är bevarade.

Räcket är i behov av målning men är annars i 
orört originalskick och är en mycket viktig del av 
brons kultur- och brohistoriska värde.
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14-136-1
Vägnummer: 928

Kommun: Munkedal

Hinder: Lersjöns utlopp Hajumsälven

Brotyp: Plattrambro av betong

Antal spann: 1

Tagen i drift år: 1957

Teoretisk spännvidd: 11

Konstruktör: Kungl. Väg- och vattenbyggnads-

byrån, 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: 0

Exponerbarhet: 5

Trafikanternas möjlighet att se bron: 1

Tillgänglighet: 4

Upplevelsevärde: 6

Total värderingspoäng: 31

Bevarandekategori: B - utförliga åtgärder

En äldre stenvalvsbro finns bevarad på en indragen vägsträcka. Tillsammans bildar borarna en intressant 
duo med två helt olika sätt att ta lasterna över hindret. Även den äldre brons räcken är bevarade.

Rambron har tidstypiska voter 
i övergången mellan plattan 
och rambenen.
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Broarna är förtecknade i länsvis ordning efter bevarandekategori. 
Kbnr är förkortning av Konstbyggnadsnummer, inlett med länsbeteckningen 15 för f.d. Älvsborgs län. 
I drift år betecknar när bron ursprungligen togs i drift. 
Brotyp refererar till typologiseringen som redovisas i denna rapport.

15 – Älvsborgs län

Kbnr I drift år Objektnamn     Brotyp Kommun  Förslag till åtgärder
15-1-1 1945 Bro över Dalslands kanal vid Långbron   104 Bengtsfors N - Nationella planen 
15-69-2 1930 Viadukt över järnväg vid Lund, Röshult   83 Vänersborg N - Nationella planen
15-222-1 1930 Bro över Dalbergsån vid Kvantenburg   14 Mellerud  N - Nationella planen
15-225-1 1945 Bro över bäck vid Järns skola    61 Mellerud  N - Nationella planen
15-308-1 1970 Bro över Rölandaån vid Gesäters kyrka   31 Dals-Ed  N - Nationella planen
15-330-1 1931 Bro över Krokån vid Assarebyn    71 Mellerud  N - Nationella planen
15-565-1 1905 Bro över Viskan vid Segloraberg   12 Borås  N - Nationella planen

15-75-1 1911 Bro över Dalslands kanal vid Köpmannebro  101 Mellerud  A - Brominnesklass
15-182-1 1927 Bro över Nossan vid Hudene kyrka   12 Herrljunga A - Brominnesklass

15-434-1 1915 Bro över Viskan n Seglora kyrka   12 Borås  B- Utförliga åtgärder
15-335-1 1942 Bro över Valboån 1.5 km vsv Färgelanda kyrka  44 Färgelanda B- Utförliga åtgärder
15-85-1 1955 Bro över Ätran vid Svenljunga kyrka   73SP Svenljunga B- Utförliga åtgärder
15-224-1 1900 Bro över Magnersbybäcken vid Gunnebyn  13 Mellerud  B- Utförliga åtgärder
15-240-1 1934 Bro över s.j. vid Liden    74 Vänersborg B- Utförliga åtgärder
15-12-1 1961 Bro över Dalslands kanal vid Billingsfors   104 Bengtsfors B- Utförliga åtgärder
15-238-1 1933 Bro över St.Hästefjordens utlopp vid Gunnarsberg  12 Vänersborg B- Utförliga åtgärder

15-135-1 1963 Bro över Elnesjön, so Ellenö station   83 Färgelanda C - Normala åtgärder
15-514-1 1915 Bro över Ätran vid Korte    15 Svenljunga C - Normala åtgärder
15-183-1 1954 Bro över Kyllingsån vid Vårgårda stn   71 Vårgårda  C - Normala åtgärder
15-463-1 1940 Bro över Viskan o Seglora kyrka   72 Borås  C - Normala åtgärder
15-70-1 1961 Bro över Frändeforsån vid Frändefors kyrka  71 Vänersborg C - Normala åtgärder
15-702-1 1965 Bro över Göta älv, väg 783 och 45 vid Bohus stn (Jordfallet)  102 Ale  C - Normala åtgärder
15-366-1 1925 Bro över Säveån, Häradsvads stora bro, vid Häradsvad 12 Vårgårda  C - Normala åtgärder
15-247-1 1938 Bro över Visslaån, Bergs bro, vid ö.berg i Trollhättan  71 Trollhättan C - Normala åtgärder
15-301-1 1934 Bro över Valboån no Härsängen   31 Färgelanda C - Normala åtgärder
15-198-1 1949 Bro över s.j. vid Hästevadet    62 Vänersborg C - Normala åtgärder
15-177-1 1933 Bro över Visslaån vid Fäbron i Trollhättan   61 Trollhättan C - Normala åtgärder
15-616-1 1958 Bro över Slumpån vid Torpa tegelbruk   36 Trollhättan C - Normala åtgärder
15-473-1 1965 Bro över Viskan s Berghems kyrka   72 Mark  C - Normala åtgärder

Förteckning över bevarandevärda broar i f.d. P-län
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Förteckning över bevarandevärda broar i f.d. P-län
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15-1-1 Bro över Dalsands kanal vid Långbron

Vid Långbron i Dalsland finns inte mindre än fyra 
olika broar på en liten yta. Två järnvägsbroar för 
Dal-Västra Värmlands järnväg och två vägbroar. 
De broar som går över Dalslands kanal är öpp-
ningsbara och i princip konstruerade på ett lik-
artat sätt med klaffar och överliggande motvikter. 
Vägbron byggdes 1945 och är placerad i direkt an-
slutning till kanalslussen samt har ett bärverk av 
stål, två betongpyloner som bär den överliggande 
vipparmen och en överliggande betongmotvikt. 
Den senare balanserar ut konstruktionen, så att 
det går åt så lite kraft som möjligt att manövrera 
klaffen under öppning. Bromiljön är teknikinten-
siv där kanalens anordningar, järnvägen och de 
två öppningsbara broarna tillsammans bildar en 
intressant kommunikations- och teknikhistorisk 
helhet. Goda parkeringsmöjligheter, välexponerat 
läge och stora delar av bron synlig innan överfart 
är positiva värden som gör bromiljön bevarande-
värd i sin helhet.

Klaffbron över Dalslands kanal har  ett karaktäristiskt utseende med en överliggande motvikt kopplad till 
klaffen via stag som förbinder vipparmarna med brobaneplattan. Modellen brukar kallas för holländsk klaff 
och är ganska vanlig just över kanaler. Utformningen följer den standardmodell som utarbetades av 
tillverkaren Motala verkstad.

Motvikten som balanserar den öppningsbara 
klaffen är konstruerad som en platsgjuten 
betongklump belägen mellan de båda vippar-
marna. 
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15-1-1
Vägnummer: 2236

Kommun: Bengtsfors

Hinder: Dalslands kanal

Brotyp: Klaffbro med överliggande motvikt

Antal spann: 1

Tagen i drift år: 1945

Teoretisk spännvidd: 10,5 m

Konstruktör: Byggnadsaktiebolaget Svenska 

Betong, Motala Verkstad AB

Entreprenör: Byggnadsaktiebolaget Svenska 

Betong, Motala Verkstad AB

Värdering
Bevarandekategori: N - ingår i Trafikverkets 

nationella bevarandeplan

Brointensiv plats med inte mindre än fyra broar – två över kanalen och två över sundet mellan laxsjön och 
Långbro höljen. De båda öppningsbara broarna har likartad konstruktion med överliggande motvikt.

Bron ligger i direkt anslutning till 
slussen i Dalslands kanal. Vid 
kanalskoningarna finns rester 
efter tidigare generationers broar.

!(
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15-69-2 Viadukt över järnväg vid Lund, Röshult

Vissa av de bevarandevärda broarna i Trafikver-
kets bestånd har varit i så dåligt skick att de har 
ersatts med nya konstruktioner. I några fall har 
dessa utförts som kopior av de ursprungliga broar-
na. Vid Röshult finns en järnvägsviadukt från 1930 
som har behandlats på detta sätt. Den ursprung-
ligt utpekade konstruktionen har avlägsnats och 
en kopia har uppförts i en form som ganska troget 
efterliknar originalet. Att kopiera en äldre kon-
struktion är svårt eftersom det ofta medför avsteg 
från gällande bronormer. Till exempel är räckena 
av en helt ny konstruktion, kantbalkarna är kraf-
tigare och formsättningen inte identisk med den 
ursprungliga konstruktionen. Detta till trots visar 
kopian den grundläggande bärande strukturen 
med två bågar som på grund av den sneda kors-
ningsvinkeln är förskjutna i förhållande till var-
andra, de vinklade betongskärmarna mot bakarna 
och ett återbyggt släntskydd av ordnad sten. För 
att kopian och den ursprungligt utpekade bron ska 
bli begripliga för eventuella besökare, krävs dock 
en ordentlig skyltning som berättar om vad som 
hänt och varför detta har gjorts.

Viadukten vid Röshult var ursprungligen byggd 1930 men har ersatts med en kopia i samma form som 
originalet bortsett från ett nytt räcke.

Stenmurarna vid landfästena har förankrats i 
berget med enkla dragstag.
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15-69-2
Vägnummer:2059 

Kommun: Vänersborg

Hinder: SJ

Brotyp: Bågbro av betong med underliggande 

bågar

Antal spann: 1

Tagen i drift år: 1930

Teoretisk spännvidd: 16,9

Konstruktör: Statens Järnvägar 33 Bansektio-

nen, Göteborg

Entreprenör: Okänd

Värdering
Bevarandekategori: N - ingår i Trafikverkets 

nationella bevarandeplan

Trafiknaterna möter bron genom en ganska högt uppbankad vägbana som bildar en tydlig puckel. Räckena 
är helt nya och varslar inget om brons i övrigt spännande konstruktion.

Frontmurarna och vingmurarna 
på landfästena omsluts helt av 
stenskoningar av huggen 
ordnad sten.

!(
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15-222-1 Bro över Dalbergsån vid Kvantenburg

Mitt ute i det flacka odlingslandskapet skär Dal-
bergsåns dalgång sig ned genom leran och vid väg 
2159:s korsning med ån, finns denna speciella och 
ganska sent uppförda betongvalvbro från 1930. 
Konstruktionen ritades av Sven Olof Asplund, 
som senare kom att bland annat utforma och be-
räkna Älvsborgsbron i Göteborg. Valvet är något 
utdraget vid hjässan, vilket ger en udda ovanligt 
långsträckt broform. Detaljarbetet är gott med 
nubbstensklädda valvundersidor och granitsten 
i jämna skift vid sidomurarnas möte med vatt-
net. Murverket är fogat med tidstypiska vulstfo-
gar. Trafikanterna över bron har dessvärre ingen 
möjlighet att betrakta bärverket innan eller under 
överfart. För den som dock ger sig tid att stanna 
för att få en sidovy, är broplatsen och hela miljön 
med omgivande betesmarker i sänkan ett pasto-
ralt utsnitt av verkligheten.

 

Valvbron i betong har en något utdragen valvform, vilket ger en lätt tryckt känsla åt bron. Betongytorna och 
murverket är fortfarande så gott som i originalskick.

Nedre delen av sidomurarna är utförda i granit 
och har konstfullt utformade vulstfogar.
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15-222-1
Vägnummer: 2159

Kommun: Mellerud

Hinder: Dalbergsån

Brotyp: 14

Antal spann: 1

Tagen i drift år: 1930

Teoretisk spännvidd: 24,6

Konstruktör: Sven Olof Asplund, John Cederb-

lad, Örebro

Entreprenör: Okänd

Värdering
Bevarandekategori: N - ingår i Trafikverkets 

nationella bevarandeplan

Undersidan av valvet har 
försetts med nubbstensbekläd-
nad som skydd mot erosion. 

Broplatsen syns vida omkring på grund av de lövträd som finns längs ån. I övrigt syns inget annat än 
räckena vid passage över bron.
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15-225-1 Bro över bäck vid Järns skola

I valet mellan att helt ta bort en äldre utdömd bro-
konstruktion eller komplettera den med ett nytt 
bärverk är bron över bäcken vid Järns skola ett 
utmärkt exempel på det senare. Den gamla platt-
bron av betong uppfördes någon gång innan 1945, 
troligen 1925, och finns fortfarande kvar en bit ned 
i konstruktionen medan det helt nya bärverket lig-
ger separat ovanför, grundlagt på nya stöd bakom 
de gamla landfästena. Brokonstruktionen är unik 
för sin tid eftersom bärverkets betongkonstruk-
tion är sammansatt av tio prefabricerade delar 
med måtten 4,0 x 0,8 x 0,4 m. Tillsammans bildar 
de en platta som från sidan ser ut att vara platsgju-
ten. Nya räcken och navföljare samt omfattande 
fyllningar med sprängsten gör dock att endast den 
som tar sig tid att betrakta bron från sidan kan för-
stå hur det hela hänger ihop. Att det dessutom inte 
finns någon skyltning, dåligt med parkeringsmöj-
ligheter samt att inget syns av vare sig den nya el-
ler gamla bron vid överfart, gör att båda konstruk-
tionerna för en minst sagt tillbakadragen tillvaro. 
Den mest positiva effekten av den nya bron är att 
den gamla konstruktionen trots allt finns kvar.

Räckena på den nya bron är helt enligt boken och 
avslöjar inget om den ursprungliga brons 
utformning,

En udda brolösning där ett nytt bärverk har placerats över den gamla brokonstruktionen. På detta vis har 
den märkliga betongplattan, som består av tio prefabricerade betongbalkar, kunnat sparas. 
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15-225-1
Vägnummer: 2149

Kommun: Mellerud

Hinder: Bäck

Brotyp: 61P

Antal spann: 1

Tagen i drift år: 1925

Teoretisk spännvidd: 3,7 m

Konstruktör: Okänd

Entreprenör: Okänd

Värdering
Bevarandekategori: N - ingår i Trafikverkets 

nationella bevarandeplan

Broplatsen omges av betesmarker och privata tomter, vilket gör den något svårtillgänglig. Dessutom saknas 
en naturlig plats att stanna på, vilket inte heller underlättar för den trafikant som vill ta sig en närmare titt 
på bron.

Vid ombyggnaden har bankavslutning-
arna och överfyllningen på det gamla 
bärverket gjorts med sten, vilket mer för 
tankarna till ett grustag än till en 
broplats.
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15-308-1 Bro över Rölandaån öster om Gesäters kyrka

Stålbalkbroar av betong var under främst mellan-
krigstiden en vanlig brokonstruktion som både an-
vändes vid nybyggen och vid ombyggnad av äldre 
träbärverk. Konstruktionen kunde förses med an-
tingen betongbroplatta eller trädäck, som här vid 
bron över Rölandaån. Naturstenslandfästena är 
imponerande höga och pågjutningen med betong 
från 1970–talet vittnar om att det har legat åtmins-
tone en äldre brogeneration på platsen. Enligt rit-
ningar kan landfästena ha uppförts redan 1881. 
Även stenkonerna är mäktiga och det välgjorda 
stenhantverket vittnar om den hantverkstradi-
tion som finns i området. Tack vare att anslutande 
vägar går i kurvor kan trafikanterna se delar av 
bärverket och det tidstypiska L-profilräcket inn-
an överfart. Bästa vyn är dock från sidan där den 
ovanligt högresta bron kommer till sin rätt. 

Höga och välgjorda stenkoner avslutar de korta 
bankarna.

Enligt ritningar i Trafikverkets arkiv är stöden till bron uppförda redan på 1880–talet. Utformningen av 
murverket skiljer sig från till exempel konerna, vilket kan bekräfta antagandet.
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15-308-1
Vägnummer: 2090

Kommun: Dals-Ed

Hinder: Rölandaån

Brotyp: Balkbro av stål med brobaneplatta 

av trä

Antal spann: 1

Tagen i drift år: 1970 (1881)

Teoretisk spännvidd: 10,5 m

Konstruktör: Okänd

Entreprenör: Okänd

Värdering
Bevarandekategori: N - ingår i Trafikverkets 

nationella bevarandeplan

Mötet med bron är utmärkt där trafikanterna ges möjlighet att betrakta åtminstone delar av bärverket.

Vid ombyggnaden 1970 förhöj-
des upplagen med betong och 
bärverkets balkar förnyades. 
Stålbalkbroar med trädäck börjar 
numera bli en allt mer sällsynt 
företeelse och är väl värda att 
bevara.
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15-330-1 Bro över Krokån vid Assarebyn 

Företaget Christiani & Nielsen Svenska AB bygg-
de under 1900–talets första hälft ett stort antal 
broar i Sverige. Mest kända blev sannolikt alla 
de bågbroar av betong som bland annat byggdes 
i Värmland och de norrländska landskapen, men 
även många mindre broar blev ett resultat av verk-
samheten. Vid Assarebyn finns ett exempel på det 
senare. Här finns en liten enspännig plattrambro  
byggd 1931 med betonggardister, nubbstensklädda 
landfästen och en materialoptimerad konstruk-
tion, helt i tidens anda. Korsningsvinkeln med hin-
dret är dessutom något vinklad, vilket avspeglas 
broformen. Vid den senaste renoveringen byttes 
de ursprungliga betonggardisterna mot nygjutna 
och räckets gasföljare fick en något annorlunda 
utformning av trafiksäkerhetsmässiga skäl. Brolä-
get är öppet och välexponerat mot omgivningar-
na. Trafikanterna ser däremot enbart de rytmiskt 
upprepade betonggardisterna.

Vid den senaste renoveringen göts nya betong-
gardister. Flera av dessa har dock redan skadats 
av påkörningar.

Bron har ett säreget utseende som domineras av de nubbstensklädda rambenen, den låga fria höjden över n 
och betonggardisterna. 
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15-330-1
Vägnummer: 2135

Kommun: Mellerud

Hinder: Krokån

Brotyp: 71

Antal spann: 1

Tagen i drift år: 1931

Teoretisk spännvidd: 9,8 m

Konstruktör: Svenska Aktiebolaget Christiani 

& Nielsen

Entreprenör: Svenska Aktiebolaget Christiani 

& Nielsen

Värdering
Bevarandekategori: N - ingår i Trafikverkets 

nationella bevarandeplan

Ett utsnitt av 1930–talets 
brobyggnadskonst. Den sneda 
korsningsvinkeln och det 
rationella formspråket är 
typiska tidsmarkörer.

För trafikanterna utmärker sig bron genom de upprepade betonggardisterna som står på parad på ömse 
sidor av brobanan, Även gasrörsföljarna är ett utmärkande drag.
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15-565-1 Bro över Viskan vid Segloraberg

Stenvalvsbron vid Segloraberg från 1905 är en 
drygt sekelgammal konstruktion som med sina 
fyra rundbågiga valv, de uppdragna sidobarriä-
rena och de kraftfullt utskjutande isbrytarnosarna 
tar sin plats i landskapet. Trafikanterna närmar 
sig bron via kurvor från båda håll, vilket skapar 
utmärkta förutsättningar att betrakta bärverket 
innan överfart. De långa fyllnadsbankarna ligger i 
kurva och har stenklädda sidor, vilka sömlöst över-
går i brons sidomurar vid landfästena. Räckena på 
bankarna består av stengardister där navföljarna 
av kohlswabalkstyp är infästa. Toppföljarna är av 
äldre typ och utgörs av fastklamrade gasrör. Vid 
övergången från bankar till bro upphör navföljar-
na och de uppdragna stenbarriärerna tar vid som 
enda räcken. Stenarna i barriärerna är säkrade 
med järnkramlor som håller översta stenskiftet på 
plats. Ett ålderdomligt drag som tillsammans med 
övrigt stenarbete understryker brons ålder.

Stenvalvsbron över Viskan är en imponerande syn och konstruktionen har med tanke på åldern klarat sig väl. 
Murverket är välgjort och de oregelbundna murarna ger ett ålderdomligt intryck, vilket förstärks av de 
uppdragna sidobarriärerna i sten. 

Granitståndarna i räcket och gasrörsföljaren på 
toppen behöver ses över. Röret är delvis bort-
rostat och stenarna behöver lyftas upp i förhål-
lande till nuvarande slitskikt.
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15-565-1
Vägnummer: 1626

Kommun: Borås

Hinder: Viskan

Brotyp: Valvbro av sten

Antal spann: 4

Tagen i drift år:

Teoretisk spännvidd: 7,6+7,7+7,6+7,4 m

Konstruktör: Okänd

Entreprenör: Okänd

Värdering
Bevarandekategori: N - ingår i Trafikverkets 

nationella bevarandeplan

S-formad vägsträckning över 
bron ger utmärkta förutsättnig-
nar för att kunna se brons 
bärverk och hindret redan innan 
överfart. 

T.v.: Mellanstöden är försedda 
med kraftfulla pelarnosar som 
både bryter is och hindrar bråte 
från att ansamlas vid stöden.

!(
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15-75-1 Bro över Dalslands kanal vid Köpmannebro

Den lilla svängbron vid Köpmannebro leder tra-
fiken över Dalslands kanal precis vid kanalens 
första sluss mot Vänern. Bron ligger i ett trångt 
läge med bebyggelse, berg i dagen, kanalen med 
dess slusskammare och –portar samt anslutande 
vägar i tvära kurvor. Allt tillsammans bildar ett 
koncentrat där upplevelsen kröns av den nyligen 
restaurerade bron. Bärverkets grönmålade stål-
balkar tillverkades vid Götaverken i Göteborg 1911, 
vilket den gulmålade tillverkningsskylten vitt-
nar om. Svängspannet är asymmetriskt och vrids 
runt svängpelaren på den norra sidan av kanalen. 
Upplag och murverk delas delvis med kanalens 
konstruktioner. För trafikanterna på kanalen och 
på vägen är bron en av alla tekniska installationer 
som man tvingas att förhålla sig till på den tek-
nikintensiva platsen. Vägtrafikanterna kan med 
enkelhet uppleva bromiljön redan på visst avstånd 
tack vare den slingrande vägen fram till platsen. 
En mindre parkeringsplats gör dessutom att det 
är tämligen enkelt att betrakta bron och kanalen 
på nära håll. Bron ingår i den serie med öppnings-
bara broar som finns längs hela kanalsträckning-
en och en skyltning som berättar om helheten är 
önskvärd.

En liten och nyligen renoverad svängbro över Dalslands kanal vid Köpmannebro. Bron är mer eller mindre 
integrerad med kanalens slussar och är en viktig del av upplevelsen av platsen.

Bron tillverkades av Götaverken och vridmaskine-
riet har förnyats flera gånger sedan bron var ny.
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15-75-1
Vägnummer: 2223

Kommun: Mellerud

Hinder: Dalslands kanal

Brotyp: 101

Antal spann: 2

Tagen i drift år:  1943

Teoretisk spännvidd: 5,9 + 10,6 m

Konstruktör: Götaverken

Entreprenör: Götaverken

Värdering
Ålder: 8

Pionjär konstruktion: 0

Pionjär material: 0

Ursprunglighet: 3

Sällsynthet: 3

Brolandskap: 4

Skönhetsvärde/formoptimering: 3

Medvetet arkitektoniskt uttryck: 0

Exponerbarhet: 5

Trafikanternas möjlighet att se bron: 7

Tillgänglighet: 4

Upplevelsevärde: 10

Total värderingspoäng: 47

Bevarandekategori: A - Brominnesklass

Slussvaktarstuga, flera broar, sluss och kanal – en teknikintensiv plats med många kultur- och brohistoriska 
värden som är lätta att uppleva.

Rester efter äldre broar kan ses 
under den nuvarande bron. 
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15-182-1 Bro över Nossan vid Hudene kyrka

Vid Hudene går en bastant stenvalvsbro i två 
spann över den lilla ån Nossan. Bron uppfördes 
1927 för att ersätta den äldre stenvalvbron som 
fortfarande ligger kvar strax uppströms broläget. 
Arbetet finansierades med Automobilskattemedel, 
en särskild skatt som togs ut på bilarna i landet 
och som genererade medel till diverse väg- och 
brobyggnadsinsatser under 1920–talet. Tillsam-
mans bildar de båda broarna en bromiljö där även 
den fortfarande verksamma mjölkvarnen ingår. 
Medan den äldre bron har ett grovhugget murverk 
och uppdragna sidobarriärer på ett traditionellt 
sätt, har den nuvarande bron ett stramt välhugget 
granitmurverk med sidomurar i jämna skift. Valv-
bågarna är tydligt markerade i brosidorna och ste-
narna har en utformning som understryker kraft-
fördelningen i de flackt stickbågiga valven. Det 
mest iögonfallande med bron är dock det kraftfullt 
utformade graniträcket där alla delar – gardister 
och överliggare – är gjorda av sten. Företeelsen 
förekommer på vissa håll i främst Västsverige där 
stenhuggeritraditionerna är starka. Även de små 
välgjorda stenkonerna som avslutar de korta fyll-
nadsbankarna vittnar om ett gott hantverk. Tra-
fikanterna har goda möjligheter att se den välex-
ponerade broensemblen tack var den S-formade 
vägsträckningen över bron. 

Fyllnadsbankarna fram till brons landfästen 
avslutas med små, låga koner av huggen och 
ordnad sten, som liksom granitståndarna längs 
vägen stämmer väl i material och form med 
resten av bron.

Välgjord stenvalvsbro i två spann med robust murverk och imposant graniträcke där även överliggaren är 
uppförd i huggen sten.
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15-182-1
Vägnummer: 1933

Kommun: Herrljunga

Hinder: Nossan

Brotyp: Valvbro av sten

Antal spann: 2

Tagen i drift år: 1927

Teoretisk spännvidd: 6,5+6,5 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: 6

Upplevelsevärde: 8

Total värderingspoäng: 40

Bevarandekategori: A - Brominnesklass

En äldre stenbro ligger kvar i 
direkt anslutning till kvarnen. 
Observera skillnaden i utföran-
det hos murverken. Den senare 
bron är närmast maskinellt 
utformad i jämförelse med den 
gamla brons livliga murverk.

I takt med att nya beläggningar har höjt slitskiktet på brobanan upplevs räckenas överliggare mer och mer 
som uppdragna barriärer. 
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15-434-1 Bro över Viskan n Seglora kyrka

Viskans vattenföring varierar kraftigt, vilket gör 
att många broar ter sig något överdimensione-
rade ut vid lågvatten. Bron norr om Seglora kyrka 
är ett av dessa exempel där de högresta tre sten-
valven och den tydligt puckelformade brobanan, 
som uppfördes 1915 syns vida omkring i det flacka 
landskapet. Bron är sannolikt grundlagd direkt på 
berg och de välgjorda valven, sidomurarna och 
de små pelarnosarna vittnar om ett gott hantverk. 
Vid en senare om byggnad har räckets ursprungli-
ga granitståndare förhöjts med en toppföljare som 
placerats på galvaniserade stolpar, vilka skruvats 
fast i gardisternas toppar. En kanske inte helt este-
tiskt tilltalande lösning, men som dock gör att stol-
parna i räckeskonstruktionen kan bevaras. Koner 
av huggen ordnad sten avslutar de korta men hög-
resta bankarna som leder fram till landfästena. För 
trafikanterna finns inga tvivel vilken typ av bro 
som ska passeras. Stengardisterna, det högresta 
bärverket och en T-korsning vid ena landfästet gör 
att stora delar av bron är synlig innan överfart. Dä-
remot döljs delar av konstruktionen av den vegeta-
tion som finns vid platsen. Möjligheten att parkera 
är minimal och skyltning saknas.

De ursprungliga stengardisterna i räcket är 
integrerade med sidomurarna och vid en 
ombyggnad har överliggaren monterats på 
förhöjningsstolpar, som skruvats fast i gardister-
nas överdelar.

En trespännig stenvalvsbro som delvis skyms av vegetationen. Trots detta syns de högresta och spänstiga 
valven, stengardisterna och den tydligt puckelformade brobanan.
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15-434-1
Vägnummer: 1637

Kommun: Borås

Hinder: Viskan

Brotyp: Valvbro av sten

Antal spann: 3

Tagen i drift år: 1915

Teoretisk spännvidd:8,7+10,6+8,5 m 

Konstruktör: Okänd

Entreprenör: Okänd

Värdering
Ålder:8 

Pionjär konstruktion: 0

Pionjär material: 0

Ursprunglighet: 6

Sällsynthet: 0

Brolandskap: 2

Skönhetsvärde/formoptimering: 3

Medvetet arkitektoniskt uttryck: 0

Exponerbarhet: 5

Trafikanternas möjlighet att se bron: 5

Tillgänglighet: 4

Upplevelsevärde: 8

Total värderingspoäng: 41

Bevarandekategori: B - utförliga åtgärder

Trafikanterna har goda möjligheter att se bron före överfart tack vare de korsningar som finns i anslutning 
till platsen. Brobanan är smal och medger inte möte på bron.

Murverket i valv och stöd är 
väl gjorda och vittnar om stor 
hantverksskicklighet. Stöden 
har små och ganska trubbiga 
pelarnosar på uppströmssidan.

!(
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15-85-1 Bro över Ätran vid Svenljunga kyrka

Mitt inne i Svenljunga finns en intressant bromiljö 
med två generationer broar sida vid sida, en nu-
mera avställd äldre stenvalvsbro i två spann från 
1822 och en plattrambro av betong från 1955. Den 
senare bron är konstruerad och byggd i ett spann 
med ett spännarmerat bärverk, en teknik som fick 
sitt genombrott i Sverige under 1950-talet och 
medförde att konstruktionerna kunde göras slan-
kare, längre och mer materialoptimerade än då 
enbart slakarmering användes. Med hänsyn till 
det lilla antal spännarmerade broar som uppför-
des under denna period har bron ett stort teknisk-
historiskt värde. Konstruktionen har en i grunden 
modernistisk form utan estetiska excesser, Vis-
serligen har blomlådor placerats ut i stor mängd 
längs gallergrindsräckena, men det är en sentida 
addering. De grönmålade räckena har även i nutid 
försetts med rörformade vitmålade navföljare. Det 
välexponerade läget med korsningar och vägar på 
båda sidor om broarna gör att de kan betraktas och 
upplevas från flera håll. Den gamla bron är skyltad 
men dessvärre nämns inte den nuvarande bron 
över huvud taget. En intressant och lättillgänglig 
bromiljö som tål att uppmärksammas ytterligare.

Den spännarmerade balkrambron från 1955 tillhör den första generationen spännarmerade broar i landet. 
Bärverkets nätta dimensioner, de indragna balkarna i förhållande till landfästenas sidor och kantbalkarna 
gör att konstruktionen upplevs som smäcker. Korta fyllnadbankar avslutas med välgjorda stenkoner.

Moderna dubbla rörföljare har monterats som 
på- och avkörningsskydd längs räckena. Färgsätt-
ningen är tidstypisk med gröna räcken och vita 
följare.
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15-85-1
Vägnummer: 156

Kommun: Svenljunga

Hinder: Ätran

Brotyp: Spännarmerad balkrambro av betong

Antal spann: 1

Tagen i drift år: 1955

Teoretisk spännvidd: 27,4 m

Konstruktör: Skånska Cementgjuteriet AB

Entreprenör: Skånska Cementgjuteriet AB

Värdering
Ålder: 4

Pionjär konstruktion: 1

Pionjär material: 0

Ursprunglighet: 6

Sällsynthet: 0

Brolandskap: 2

Skönhetsvärde/formoptimering: 3

Medvetet arkitektoniskt uttryck: 2

Exponerbarhet: 5

Trafikanternas möjlighet att se bron: 3

Tillgänglighet: 6

Upplevelsevärde:8 

Total värderingspoäng: 38

Bevarandekategori: B - utförliga åtgärder

Trafiken över bron är livlig och gående har trottoarer på båda sidor om körfälten.  De nyligen monterade 
belysningsstolparna känns dock främmande gentemot brons tydliga 1950–tals formspråk.. 

Den äldre stenvalvsbron från 
1822 ligger kvar ett stenkast 
från nuvarande bro. 
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15-240-1 Bro över s.j. vid Liden

Balkrambroar från 1930–talet som denna järn-
vägsviadukt från 1934 över järnvägen vid Liden 
blir allt mer sällsynta. Broarna rivs på grund av att 
de antingen har uppnått den tekniska livslängden 
eller av andra orsaker inte håller måttet. Det blir 
då särskilt viktigt att slå fast om de få konstruk-
tioner som ännu finns kvar. För att klara den fria 
höjd som krävs över banan är bron tämligen hög-
rest och har korta och höga fyllnadsbankar som le-
der fram till landfästena. Konstruktionen medför 
att viadukten blir väl synlig i närområdet, även om 
den rikliga vegetationen avsevärt minskar expo-
nerbarheten. Betongbärverket är funktionalistiskt 
stramt med två huvudbalkar, konsolerad brobane-
platta, ramben som sträcker sig bakåt mot  änd-
skärmar av betong som dolts inne i bankavslut-
ningarna. Tillsammans vittnar de olika delarna i 
konstruktionen om tidsandan och ingenjörskon-
sten då bron uppfördes. Även den fortfarande 
svartmålade undersidan av bärverket vittnar om 
ångloksepoken och tiden innan banan elektrifie-
rades. Trots att räckena längs bankarna har bytts 
till moderna konstruktioner, finns det ursprungli-
ga L-profilräcket kvar längs brobaneplattan. Även 
det välgjorda stenmurverket i bankavslutningar-
nas koner och bankavslutningarna mellan rambe-
nen är original och väl värda att bevara. 

Stram brofunktionalism med helt rationella former och total avsaknad av estetiska tillägg. Viadukten är ett 
utmärkt exempel på de idéer om att formen följer funktionen, som präglade 1930–talets ingenjörskonst.

Undersidan av bron bär fortfarande spår av 
ångloksepoken då bärverken vanligen färgades 
svarta i den del som kunde bli utsatt för sot och 
rök från loken.
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15-240-1
Vägnummer:2064 

Kommun: Vänersborg 

Hinder:SJ 

Brotyp: Balkrambro av betong

Antal spann: 1

Tagen i drift år: 1934

Teoretisk spännvidd: 12,8 m

Konstruktör: Almänna Betongbyggnadsbrån 

Jakobson & Ranow

Entreprenör: Almänna Betongbyggnadsbrån 

Jakobson & Ranow

Värdering
Ålder: 6 

Pionjär konstruktion: 0

Pionjär material: 0

Ursprunglighet: 6

Sällsynthet: 0

Brolandskap: 0

Skönhetsvärde/formoptimering: 3

Medvetet arkitektoniskt uttryck: 0

Exponerbarhet: 5

Trafikanternas möjlighet att se bron: 3

Tillgänglighet: 6

Upplevelsevärde: 8

Total värderingspoäng: 37

Bevarandekategori: B - utförliga åtgärder

Kraftiga uppförsbackar från båda håll leder upp till brobaneplattan där originalräckets L-profiler fortfarande 
finns kvar. Nedan: Rambenen omges av välgjorda stenskoningar som även fungerar som avslutnignar på de 
höga bankarna.

!(
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15-12-1 Bro över Dalslands kanal vid Billingsfors 

Öppningsbara broar med överliggande motvikt, 
så kallade holländska klaffbroar, är av naturliga 
skäl framträdande i miljön. De två pyloner som 
bär vipparmen flankerar brobanan och bildar en 
portal genom vilken trafiken måste passera. Sto-
ra delar av konstruktionen blir därmed väl syn-
lig både för trafikanterna och i detta fall de som 
färdas på Dalslands kanal. Den nuvarande bron 
vid Billingsfors uppfördes 1961 och ingår som en 
av många öppningsbara broar över kanalen. Bär-
verket består av stålbalkar som nitats samman 
till ett ramverk, vilket bär brobaneplattan. Stålet 
är grönmålat i en mörk nyans som närmast döljer 
konstruktionerna och kontrasterar dåligt mot den 
omgivande vegetationen. Vid bron finns en min-
dre rödmålad byggnad där manövreringen av bron 
kan ske. Kanalsträckan under bron är försedd med 
en längsgående gångbro av trä som blir möjlig att 
använda i sin helhet då bron är öppnad. Vägtra-
fiken regleras vid broöppning med ljussignaler 
och bommar. Tillsammans med övriga broar över 
Dalslands kanal utgör bron en länk i den svenska 
brohistorien och är ett utmärkt exempel på denna 
typ av rörlig konstruktion. I direkt anslutning till 
bron finns goda parkeringsmöjligheter för den 
som vill ta del av både kanalen och bromiljön. 

För att leda bort vatten från övergångskonstruk-
tionerna vid klaffspannet, har det monterats 
rostfria avlopp, vilka blir synliga då klaffen 
öppnas. Langs kanalen finns även en gångbrygga 
av trä som används vid slussning.

I likhet med andra broar över Dalslands kanal är denna holländska klaffbro tillverkad av Motala Verkstad. 
De karaktäristiska vipparmarna, den överliggande motvikten och de upplösta tvärbalkarna är tydliga 
attribut som avslöjar vem som ligger bakom konstruktionen.



115115

15-12-1
Vägnummer: 164

Kommun: Bengtsfors

Hinder: Dalslands kanal

Brotyp: Klaffbro med överliggande motvikt

Antal spann: 1

Tagen i drift år: 1961

Teoretisk spännvidd: 10,1 m

Konstruktör: Motala Verkstad AB

Entreprenör: Motala Verkstad AB

Värdering
Ålder: 3

Pionjär konstruktion: 0

Pionjär material: 0

Ursprunglighet: 6

Sällsynthet: 0

Brolandskap: 0

Skönhetsvärde/formoptimering: 3

Medvetet arkitektoniskt uttryck: 0

Exponerbarhet: 5

Trafikanternas möjlighet att se bron: 7

Tillgänglighet: 6

Upplevelsevärde: 6

Total värderingspoäng: 36

Bevarandekategori: B - utförliga åtgärder

Synen som möter trafikanterna går inte att ta miste på. Alla förstår att det är en öppningsbar bro som snart 
ska passeras och vid öppning regleras trafiken med ljussignaler samt bommar.

Kanalbrinkarna avslutas med 
sprängsten vid brons landfästen 

– en kanske inte helt lyckad este-
tisk lösning.

!(
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15-238-1 Bro över St.Hästefjordens utlopp vid Gunnars-
berg

En liten och välgjord stenvalvsbro från 1933 i ett 
spann, som med sina ursprungliga gardister och 
gasrörsföljare, ett välgjort bärverk, små stenkoner 
vid bankavslutningarna samt ett naturskönt läge 
är en värdig representant för alla de små broar 
av denna typ som uppförts runt om i regionen 
under de senaste 150 åren. Trafikanterna av bron 
har dessvärre endast möjlighet att se de kraft-
fulla stengardisterna och missar helt det stramt 
uppbyggda och påtagligt orörda murverket i sido-
murar och valv. En välbevarad konstruktion som 
i händelse av ombyggnad bör hanteras med stor 
varsamhet.

En liten och välbyggd stenvalvsbro som endast genomgått mindre förändringar Sedan den var ny 1933. 
Endast navföljaren av kohlswabalktyp har tillkommit, troligen på beskostnad av en navföljare av trä eller en 
U-balk.

Robust murverk med grovhuggen yta och hög 
detaljering i fogarna. Ett verkligt examensprov för 
stenhuggarna. 



117117

15-238-1
Vägnummer: 2064

Kommun: Vänersborg

Hinder: St. Hästefjordens utlopp

Brotyp: Valvbro av sten

Antal spann: 1

Tagen i drift år: 1933

Teoretisk spännvidd: 10,5 m

Konstruktör: Okänd

Entreprenör: Okänd

Värdering
Ålder: 6

Pionjär konstruktion: 0

Pionjär material: 0

Ursprunglighet: 6

Sällsynthet: 0

Brolandskap: 0

Skönhetsvärde/formoptimering: 3

Medvetet arkitektoniskt uttryck: 0

Exponerbarhet: 5

Trafikanternas möjlighet att se bron: 3

Tillgänglighet: 2

Upplevelsevärde: 6

Total värderingspoäng: 31

Bevarandekategori: B - utförliga åtgärder

Stengardisterna står på parad men i övrig avslöjas inget av brons former eller konstruktion för trafikanterna 
som passerar bron.

Toppföljarna är tillverkade av 
grönmålade gasrör som 
fortfarande är fästa till gardis-
ternas toppar med traditionella 
svep.

!(
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Förteckning över bevarandevärda broar i f.d. R-län
Broarna är förtecknade i länsvis ordning efter bevarandekategori. 
Kbnr är förkortning av Konstbyggnadsnummer, inlett med länsbeteckningen 16 för f.d. Skaraborgs län.
I drift år betecknar när bron ursprungligen togs i drift. 
Brotyp refererar till typologiseringen som redovisas i denna rapport.

16 – f.d. Skaraborgs län

Kbnr I drift år Objektnamn     Brotyp Kommun  Förslag till åtgärder
16-119-1 1929 Bro över Tidan vid Vads kyrka, Tidan   13 Skövde  N - Nationella planen
16-188-1 1907 Bro över Gullspångsälven vid Ålkärr, Gullspångt  13 Gullspång  N - Nationella planen
16-225-1 1860 Bro över Nossan vid Baljefors    15 Essunga  N - Nationella planen
16-233-1 1933 Viadukt över Västra stambanan vid Odensberg  37 Falköping  N - Nationella planen
16-270-1 1952 Bro över Lidan vid Lovene    52 Lidköping  N - Nationella planen
16-293-1 1899 Bro över Lillån vid Öm i Skövde   12 Skövde  N - Nationella planen
16-359-1 1956 Bro över Göta kanal vid Forsvik    102 Karlsborg  N - Nationella planen
16-476-1 1953 Bro över Göta kanal vid Tåtorp    104 Töreboda  N - Nationella planen
16-850-1 <1940 Bro över bäck vid Vässtorp 1km S Vinköl   61 Skara  N - Nationella planen

16-521-1 1958 Vägport under enskild väg vid Hindsberg i Mariestad 15 Mariestad  B - Utförliga åtgärder
16-389-1 1928 Bro över Tidans västra gren vid Skalkarike  34 Mariestad  B - Utförliga åtgärder
16-390-1 1928 Bro över Tidans östra gren vid Skalkarike   34 Mariestad  B - Utförliga åtgärder
16-300-1 1921 Bro över Ösan 1 km nv Horns kyrka   34 Skövde  B - Utförliga åtgärder
16-220-1 1950 Bro över Nossan vid Backa    36 Grästorp  B - Utförliga åtgärder
16-151-1 1938 Bro över Landån vid Storebacke i Lidköping  71 Lidköping  B - Utförliga åtgärder

16-105-1 1921 Bro över Nossan vid Fåglum    12 Essunga  C - Normala åtgärder
16-61-1 1814 Bro över Nossan vid Grästorp    15 Grästorp  C - Normala åtgärder
16-202-1 1901 Bro över Lidan vid Trävattna    15 Falköping  C - Normala åtgärder
16-329-1 1889 Bro över Tidan vid Baltak    15 Tidaholm  C - Normala åtgärder
16-514-1 1957 Bro över Tidan vid Tibro (norra bron)   72 Tibro  C - Normala åtgärder
16-199-1 1931 Bro över Larvån vid Onsjö    34 Vara  C - Normala åtgärder
16-3-1 1944 Bro över Bottensjöns utlopp, Rödesunds strömbro  72 Karlsborg  C - Normala åtgärder
16-168-1 1890 Bro över Mariedalsån vid Mariedal   12 Götene  C - Normala åtgärder
16-349-1 1939 Bro över Tidan vid Karstorp    73 Hjo  C - Normala åtgärder
16-622-1 1945 Bro över Ätran (Baggekvarns östra bro) vid Baggekvarn 61 Falköping  C - Normala åtgärder
16-14-1 1925 Bro över bäck vid Naums kyrka    71 Vara  C - Normala åtgärder
16-277-1 1935 Bro över Öredalsån vid Öredal i Lidköping  71 Götene  C - Normala åtgärder
16-94-1 1961 Bro över Tidan vid Bruntorp    73 Hjo  C - Normala åtgärder
16-132-1 1934 Bro över Göta kanal vid Sjötorp    101 Mariestad  C - Normala åtgärder
16-141-1 1965 Bro över Nossan vid Bäreberg    62 Essunga  C - Normala åtgärder
16-113-1 1937 Bro över s.j. vid Ljuveligro,1,5 km sv Fagersanna stn  74 Tibro  C - Normala åtgärder
16-779-1 1950 Bro över Lidan 2 km nv Döve    62 Falköping  C - Normala åtgärder
16-9-1 1956 Bro över Lidan vid Tråvads kyrka   73 Vara  C - Normala åtgärder
16-385-1 1870 Bro över Göta kanal vid Hajstorp   102 Töreboda  C - Normala åtgärder
16-307-1 1928 Bro över Tidan 1 km v Ullervads kyrka   13 Mariestad  C - Normala åtgärder
16-203-1 1929 Bro över Landån, Slipån, vid Mörkagården  12 Vara  C - Normala åtgärder
16-148-1 1921 Bro över Lidan vid Stora Halla    12 Vara  C - Normala åtgärder
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16-119-1 Bro över Tidan vid Vads kyrka, Tidan

Vissa stenvalvsbroar är rustika konstruktioner 
medan andra har en mer elegant framtoning. Bron 
över Tidan vid Vads kyrka tillhör den senare ka-
tegorin där tre flacka och låga stickbågigia spann 
överbryggar vattendraget. Sidomurarnas små ste-
nar ger känslan av beklädnadssten medan valv-
stenarna är något större och tydligt markerade 
i brosidorna. Bron byggdes 1929 i en teknik där 
stenmurarna bakgöts med betong redan från bör-
jan. Vid senare ombyggnader har den något konso-
lerade brobaneplattan försetts med nya kantbalkar, 
vilka kröns med moderna galvaniserade räcken 
och navföljare. Trafikanterna över bron kan från 
den norra sidan se något av bärverket och för den 
som vill stanna finns en väl tilltagen parkering vid 
den närbelägna kyrkan. Under senare år har bron 
fått sällskap av en gång- och cykelbro i trä som un-
derlättar passagen över vattnet. Dessvärre ligger 
den nya bron så nära stenvalvsbron att de konkur-
rerar om utrymmet och försvårar för den som vill 
betrakta den gamla bron från sidan.

Den trespänniga stenklädda betongbron över Tidan är elegant utförd med välgjorda bärvek och slank form. 
Små pelarnosar kröner de nätta mellanstöden men broformen domineras av den kraftiga kantbalken av 
betong.

De korta fyllnadsbankarna avslutas med små 
eleganta koner av huggen och ordnad sten.
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16-119-1
Vägnummer: 200 

Kommun: Skövde

Hinder: Tidan

Brotyp: Valvbro av betong, stenklädd

Antal spann: 3

Tagen i drift år: 1929

Teoretisk spännvidd: 13+13,3+13 m

Konstruktör: Okänd

Entreprenör: Okänd

Värdering
Bevarandekategori: N - ingår i Trafikverkets 

nationella bevarandeplan

Vägen över bron är tämligen odramatisk. Inget mer än räckena är synliga och det visuella domineras av 
gångbrons rödmålade räcken.

En ny gång- och cykelbro har 
placerats dikt an mot den 
gamla bron, vilket skapar en 
konflikt. Ingen av broarna kan 
dessvärre observeras i sin 
helhet.

!(
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landskapet är även en stor tillgång för gående i 
området. Med tanke på brons kultur- och brohis-
toriska värden bör bropaltsen förses med informa-
tionsskyltar som placerar in konstruktionen i sitt 
sammanhang. 

16-188-1 Bro över Gullspångsälven vid Ålkärr, Gullspång

I början av förra seklet hade betongen som bro-
byggnadsmaterial fått fäste i landet på allvar. Ar-
meringstekniken var då så långt framdriven att 
förhållandevis slanka konstruktioner var möjliga 
att bygga, som denna elegant utformade betong-
valvbro från 1907. Betongbron har dockstenklädda 
sidor, vilket gör att den för en oinvigd betraktare 
kan förväxlas med en stenvalvsbro. En närmare 
granskning visar dock att brons stenmurverk en-
dast är kulisser – ett grepp som var vanligt under 
första delen av 1900–talet eftersom betong då 
ännu inte hade uppnått den status som gjorde att 
man kunde visa materialet i sig själv. Bärverkets 
svagt puckelformade brobaneplatta tillsammans 
med det flackt stickbågiga valvet ger en behaglig 
broform med tilltalande proportioner. Förebilden 
till bron har troligen hämtats från kontinenten där 
flera exempel på liknande konstruktioner uppför-
des vid samma tid, bland annat i Italien, Tyskland 
och Frankrike. Vid en nyligen genomförd reno-
vering har brons räcken ersatts med moderna 
konstruktioner och bärverkets undersida har be-
tongsprutats. Bron är en viktig länk i den svenska 
brohistorien och placeringen i förhållande till 
omgivande vägar gör att trafikanterna har goda 
möjligheter att se bron och hindret innan överfart. 
Det välexponerade läget i det vattendominerade 

Nya räcken efterliknar äldre konstruktioner men 
är avsevärt mycket tätare och grövre.

Flack stickbågig betongbåge med stenbeklädnad i bästa internationella stil. Bron i Gullspång har många 
kvaliteter och är ett landmärke i svensk brobyggnadskonst.
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16-188-1
Vägnummer: 3002

Kommun: Gullspång

Hinder: Gullspångsälven

Brotyp: Valvbro av betong, stenklädd

Antal spann: 1

Tagen i drift år: 1907

Teoretisk spännvidd: 26,4 m

Konstruktör: Okänd

Entreprenör: Okänd

Värdering
Bevarandekategori: N - ingår i Trafikverkets 

nationella bevarandeplan

Undersidan av valvet har betongsprutats och brons kantbalkar är nya, dessvärre i en något för grov version 
som drar ned helhetsintrycket något.

Trafikanterna möter brons puckelformade brobana från antingen en mindre höjd eller en T-korsning, vilket 
skapar utmärkta förutsättningar att kunna betrakta bärverket innan överfart.

!(
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16-225-1 Bro över Nossan vid Baljefors

Kvarnmiljön vid Baljefors har en lång historia och 
som vid många av landets kvarnar har det funnits 
olika generationers broar på platsen. Den nuva-
rande bron uppfördes 1860 och består av en lång 
stenklädd bank i kurva som leder fram till två 
stenvalvsöppningar följt av ytterligare bank och 
ett ensamt stenvalv. Sammantaget bildar de tre 
valven och bankarna en lång konstruktion i sten. 
Bron har bakgjutits och försetts med en brobane-
platta av betong samt nya räcken. Trots detta har 
murverket behållit den ofogade karaktären och 
det ålderdomliga utseendet.. Hela kvarnmiljön 
är naturskönt belägen och bron är välexponerad 
bortsett från det parti på mitten som döljs bakom 
den kraftiga trädvegetationen. Tack vare att vägen 
går i kurva över bron finns vissa förutsättningar 
för trafikanterna att betrakta bron och hindret.

Stenvalvsbron vid Baljefors är en rustik och ålderdomlig konstruktion som trots bakgjutningen med betong 
har kvar mycket av sin ursprungliga känsla. Det ofogade murverket är uppbyggt med bearbetad fältsten, 
vilket ger en stor variation i kulör och textur.

Valven är glest murade och enstaka stenar har 
spruckit rakt av. Bakgjutningen med betong 
säkrar dock konstruktionen.
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16-225-1
Vägnummer: 2537

Kommun: Essunga

Hinder: Nossan

Brotyp: Valvbro av sten, bakgjuten med betong

Antal spann: 3

Tagen i drift år: 1860

Teoretisk spännvidd: 9,3+9,2+8,5 m

Konstruktör: Okänd

Entreprenör: Okänd

Värdering
Bevarandekategori: N - ingår i Trafikverkets 

nationella bevarandeplan

Trafikanterna leds över bron i en lång kurva, vilket gör att man kan se både hindret och bron innan överfart. 
Räcket är moderniserat med förzinkade ståndare, topp- och navföljare. 

Broplatsen är naturskön och 
Nossan bildar på platsen ett 
mindre vattenfall där kraften 
utnyttjas till ett vattendrivet 
verk.

!(
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16-233-1 Viadukt över Västra stambanan vid Odensberg

Vid Odensberg någon mil sydväst om Falköping 
finns en viadukt över Västra stambanan med en 
något udda konstruktion där en balkramkonstruk-
tion i betong på vardera sidan av banan bildar 
upplag för ett löst inhängt mittspann av betong. 
Spannet vilar på votade klackar som utgår från 
rambenen närmast banvallen och på detta vis bil-
das två leder i brobaneplattan. Viadukten byggdes 
1933 i en rent funktionalistiskt materialoptimerad 
form. Vid den senaste ombyggnaden byttes den 
löst inlagda mittsektionen och samtidigt förstärk-
tes de ursprungliga konstruktionerna med på-
limmade kolfiberband, varpå hela undersidan av 
bärverket betongsprutades. Resultatet är tekniskt 
fullgott men lämnar dessvärre en hel del övrigt 
att önska estetiskt. De grovgrängade och mörka 
betongsprutade ytorna ger ett pälsaktigt utseende 
samtidigt som de skarpskurna dragen hos origi-
nalbron har suddats ut. Trafikanterna kan betrak-
ta hela broplatsen på avstånd från den T-korsning 
som finns på västra sidan av viadukten. 

Viadukten över Västra stambanan vid Odensberg är en tidstypisk bro från 1930–talet. Bron är i grunden 
stramt funktionalistisk med konsolerade sidobalkspann och ett inhängt mittspann med stålbalkar och 
betongbrobana.

Ramkonstruktionerna är materialoptimerade och 
huvudbalkarna förbind med tvärbalkar vid 
rambenen.
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16-233-1
Vägnummer: 2671

Kommun: Falköping

Hinder: Västra Stambanan

Brotyp: Konsolbalkbro av betong

Antal spann:3

Tagen i drift år: 1933

Teoretisk spännvidd: 8,4+8,2+8,4 m

Konstruktör: John Cederblad, Örebro

Entreprenör: Okänd

Värdering
Bevarandekategori: N - ingår i Trafikverkets 

nationella bevarandeplan

Vid den senaste renoveringen förstärk-
tes bärverkets huvudbalkar med 
pålimmade kolfiberförstärkningar, vilka 
betongsprutades. Åtgärden förgrovade 
konstruktionerna som dessutom miste 
sin skarpt skurna form.

Brobanan är så smal att möte ej är tillåtet. Långa och höga bankar leder upp till bron från båda håll. Räcket 
är moderniserat, liskom kantbalkarna. 
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16-270-1 Bro över Lidan vid Lovene

Strax söder om Lidköping rinner Lidan genom 
ett mycket flackt odlingslandskap där vattnet har 
skurit ned genom lerlagren, vilket bildat höga och 
branta åbrinkar. Vid Lovene korsar väg 2607 vatt-
net på en iögonfallande stålbågbro uppförd 1952. 
Bron är en bågavstyvad balkbro av langerbalktyp 
och har två korta sidospann som vilar på förhöjda 
mellanstöd och på betonglandfästen. Mellanstö-
den ingick i en äldre broförbindelse från 1918 där 
ett stående parabelformat stålfackverk överbryg-
gade hindret. Alla tre spannen vilar på fasta och 
rörliga lager som vilar på pallarna av betong. Den 
nuvarande bron har ett utmärkt läge där trafikan-
terna nalkas bron via kraftiga kurvor som leder 
ned till den lågt belägna broplatsen – en optimal 
lösning för att trafikanterna ska kunna se såväl 
bron som hindret innan överfart.

Lovenebrons ganska klena stålbågar förstyvar balkarna i huvudspannet och medger det 36,5 meter långa 
spannet. Grundformen är typisk för Langerbalkbroar.

Bågarna har en framträdande position vid 
passage över bron. Den fria höjden på 4,4 meter 
skyltas väl men detta till trots finns påkörnings-
skador på ändtransversalerna.
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16-270-1
Vägnummer: 2599

Kommun: Lidköping

Hinder: Lidan

Brotyp: Bågavstyvad balkbro, Langerbalk

Antal spann: 3

Tagen i drift år: 1950

Teoretisk spännvidd: 13,9+36,5+14 m

Konstruktör: Skånska Cementgjuteriet AB

Entreprenör: Skånska Cementgjuteriet AB

Värdering
Bevarandekategori: N - ingår i Trafikverkets 

nationella bevarandeplan

Stöden i vattnet är ursprungligen 
uppförda till den första bron på 
platsen. En parabelformad 
fackverksbro som stod klar 1918. 
Vid bygget av den nuvarande bron 
1950, återanvändes granitstöden 
och pågjutningar gav dem det 
nuvarande utseendet. 

Få broar i landet har så välexponerade lägen som Lovenebron. Trafikanterna nalkas bron via S-kurvor i 
nedförsbacke från båda håll, vilket gör att förståelsen av broplatsen blir utmärkt. 
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16-293-1 Bro över Lillån vid Öm i Skövde

Broar av kalksten är sällsynta på det statliga vägnä-
tet och förekommer främst på Gotland, Öland och 
i platåbergsområdet i västra Sverige. I det senare 
ligger denna lilla stenvalvsbro som med hjälp av 
två små spann överbryggar Lillån öster om Skövde. 
Bron byggdes 1899 och har på klassiskt stenbro-
manér uppdragna stenmurar som sidobarriärer 
och en svagt puckelformad brobana. På grund av 
kalkstenens naturliga lagerstruktur är stenarna 
i valv och sidomurar flata, vilket leder till många 
skift och ett särskilt småmönstrat utseende. Bron 
är belägen i ett öppet odlingslandskap där gårds-
miljöer på avstånd ramar in åkrarna och det sanka 
området närmast ån. För trafikanterna utgör den 
ganska smala bron en naturlig midja längs vägen 
och det mesta som syns av bron är de uppdragna 
stenbarriärerna. Parkeringsmöjligheter och skylt-
ning saknas.

Stenvalvsbron över den lilla ån vid Öm har ett typiskt utseende för murverk uppfört med kalksten. Stenarnas 
naturliga klyvning i brottet gör att bygghöjden per skift blir låg, vilket i sin tur skapar en speciell textur på 
ytorna.

Årtalet för brons invigning finns inhugget i en 
stenplatta i den ena barriären.

De uppdragna 
stenbarriärerna 
säkras med ett järn 
som fästs ned i 
murverket.
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16-293-1
Vägnummer: 2889

Kommun: Skövde

Hinder: Lillån

Brotyp: Valvbro av sten, bakgjuten med betong

Antal spann: 2

Tagen i drift år: 1899

Teoretisk spännvidd: 5+5 m

Konstruktör: Okänd

Entreprenör: Okänd

Värdering
Bevarandekategori: N - ingår i Trafikverkets 

nationella bevarandeplan

Mittstödet har en liten pelarnos på uppströmssidan (se motstående sida) men saknar denna detalj på 
nedströmssidan. Murverket är fogat i sin helhet med kalkbruk.

Brobanan är smal och övergången mellan navföljarna på bankarna och de uppdragna barriärerna är 
utmanande frö både trafikanter och vinterväghållning.
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16-359-1 Bro över Göta kanal vid Forsvik 

Vid Forsvik i Karlsborgs kommun finns Göta ka-
nals första sluss på Västgötasidan av Vättern och 
i direkt anslutning till slussen ligger denna rull-
klaffbro från 1956. Bron har ett bärverk beståen-
de av svetsade stålbalkar i en konstruktion som 
tillverkades på AB Motala Verkstad, ett anrikt 
företag som grundades redan 1822 för att förse 
kanalbygget med smide och gjutjärn. Klaffen som 
rullar bakåt på ett kuggsegment vid öppning, har 
en underliggande motvikt som är placerad i en 
kammare under vägbanan. Vid manövrering hjäl-
per motvikten till att balansera konstruktionen 
som därmed blir lättare att manövrera. Bron lig-
ger i en teknikintensiv miljö där dess föregångare 
är Sveriges första järnbro, en dubbelklaffbro med 
gjutjärnsbalkar från 1813 som fortfarande går att 
manövrera. Trafikanterna över den nuvarande 
bron uppfattar endast L-profilräcken, manöver-
byggnad och den gamla bron vid överfart. Detta 
till trots är bromiljön en av landets viktigaste och 
ett landmärke i svensk brobyggnadskonst. Rikligt 
med parkeringsmöjligheter finns i anslutning till 
kanalen där även Forsviks bruk med utställningar 
och aktiviteter har sitt säte.

En teknikintesiv plats med Göta kanal, sluss, två generationer öppningsbara broar och diverse bebyggelse. 
Vid broöppning regleras trafiken med ljussignaler och bommar.

Sveriges första bro med bärverk av järn finns 
fortfarande kvar över slussen vid Forsvik. Bron 
uppfördes 1813 och balkarna göts vid Stavsjö bruk 
i Sörmland. Inspiration och kunnande kom från 
England.



133133

16-359-1
Vägnummer: 3037

Kommun: Karlsborg

Hinder: Göta kanal

Brotyp: Rullklaffbro

Antal spann: 1

Tagen i drift år:1956

Teoretisk spännvidd: 11,2 m

Konstruktör: AB Motala Verkstad

Entreprenör: AB Motala Verkstad

Värdering
Bevarandekategori: N - ingår i Trafikverkets 

nationella bevarandeplan

Trafikanterna ges inga förutsättnignar att se något av bärverket utan istället är det allt som sker i omgiv-
ningarna som dominerar. Det finns goda möjligheter att parkera och ta del av kanalmiljön och Forsviks bruk.

Manöverbyggnaden är 
ursprunglig och uppfördes på 
den sida där motviktskamma-
ren är belägen.
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16-476-1 Bro över Göta kanal vid Tåtorp 

I likhet med åtskilliga broar över Sveriges kanaler 
finns några klaffbroar av holländsk typ även över 
Göta kanal. Vid Tåtorp ligger denna karaktäristis-
ka bro som en passage över kanalen och med dess 
överliggande vipparm samt motvikt av betong är 
bron synlig i hela närområdet. Konstruktionen 
uppfördes år 1953 som en ersättning för den färje-
trafik som upphörde redan 1933. Efter att passage 
över kanalen endast hade kunnat ske via gång-
broarna på slussportarna, beställde kanalbolaget 
bron från dåvarande Västtyskland. Bortsett från 
det moderniserade öppningsmaskineriet har bron 
bevarats i originalutförande med nitade stålkon-
struktioner, grönmålade L-profilräcken och vita 
navföljare av U-balkstyp. Längs kanalmurarna 
under bron syns rester efter en tidigare bro. I om-
rådet finns en mindre småbåtshamn, fritidshusbe-
byggelse och goda parkeringsmöjligheter.

Även om maskineriet på bron har moderniserats 
finns många originaldetaljer kvar som denna del 
av det grönmålade L-profilräcket. Även den 
vitmålade navföljaren av U-balkstyp är ursprung-
lig.

Klaffbro av holländskt snitt med överliggande motvikt som via vipparmar och slanka dragstag lyfter upp den 
rörliga klaffen. Bron importerades från Västtyskland där den militära produktionsapparaten ställdes om till 
civil tillverkning efter andra världskriget. 
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16-476-1
Vägnummer: 3030

Kommun: Töreboda

Hinder: Göta kanal

Brotyp: Klaffbro med överliggande motvikt

Antal spann: 1

Tagen i drift år: 1953

Teoretisk spännvidd: 13,2 m

Konstruktör: Okänd

Entreprenör: Skånska Cementgjuteriet AB, 

Stahlbau, Rheinhausen 

Värdering
Bevarandekategori: N - ingår i Trafikverkets 

nationella bevarandeplan

Fram till 1933 skedde alla transporter över kanalen med färja. Dagens trafikanter har goda möjligheter att 
uppleva både bron och kanalimljön.

I samband med olika repara-
tioner och underhåll har bron 
fått två olika kulörer grön färg.
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16-850-1 Bro över bäck vid Vässtorp 1km S Vinköl

I det lilla samhället Vinköl utanför Skara finns 
denna lilla plattbro av betong. Bron uppfördes tro-
ligen under 1920–talet med natustenslandfästen i 
kvaderhuggen granit och med ett bärverk i betong. 
Dateringen är dock något osäker eftersom inga 
uppgifter finns registrerade i arkiven. Stolparna i 
räcket följer materialet i respektive brodel så till 
vida att vid landfästena är de utförda i granit och 
på plattan är de gjutna i betong. Vid en renovering 
2015 har den ursprungliga betongdelen ersatts 
med en kopia i samma form som den gamla kon-
struktionen. Vid detta tillfälle byttes och ändrades 
även räcket något. Åtgärden för den ålderdomliga 
konstruktionsprincipen vidare in i framtiden men 
dessvärre har de små konerna av huggen sten er-
satts med bergkross, som på ett allt för modernt 
sätt utgör en allt för stor kontrast till den lilla men 
rustika bron. Hela konstruktionen är väl synlig i 
området men parkeringsmöjligheter saknas.

Den lilla och oansenliga plattbron av betong har nyligen fått ett nytt bärverk där den ursprungliga lösningen 
med ingjuten betonggardist har återskapats.

I samband med reparationen av bron förhöjdes 
gardisterna med en stålkonstruktion och en ny 
toppföljare monterades. Istället för koner av 
huggen sten har bergkross placerats som 
bankavslutnignar. En inte helt tillfredställande 
estetisk lösning.
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16-850-1
Vägnummer: 2627

Kommun: Skara

Hinder: Bäck

Brotyp: Plattbro av betong

Antal spann: 1

Tagen i drift år: ca 1920–tal, nytt bärverk 2015

Teoretisk spännvidd: 3,4 m

Konstruktör: Okänd

Entreprenör: Okänd

Värdering
Bevarandekategori: N - ingår i Trafikverkets 

nationella bevarandeplan

Den låga stengardist som även  
tidigare var infästningspunkt 
för den ursprungliga rörfor-
made toppföljaren, ter sig i den 
nya konstruktionen som något 
märklig.

Trots att bron ligger i en kurva är det inte särskilt mycket av bärverket som exponeras för trafikanterna vid 
överfart. Istället domineras intrycket av navföljaren.
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Flera reparationer och underhållsåtgärder har 
skett över tid med bland annat betongsprutade 
ytor och klottersanering, vilket har gett något 
mindre tilltalande betongytor. Trots detta är bron 
en viktig länk i den brohistoriska utvecklingen i 
landet. Att de flesta övriga broar från efterkrigs-
tidens expansion och med denna form numera är 
rivna, gör det än mer angeläget att uppmärksam-
ma konstruktionen.

Broar och viadukter som uppfördes i samband 
med efterkrigstidens expansiva utbyggnad av det 
svenska vägnätet var inte sällan utformade på ett 
sätt, som tydligt ansluter till tidens estetik. Väg-
porten eller viadukten över nuvarande E20 strax 
söder om Mariestad byggdes 1958 för dåvarande 
riksväg 6 och är ett utmärkt exempel på en sådan 
konstruktion. Det mest framträdande draget hos 
denna viadukt är att ramkonstruktionen har mjukt 
parabelformade voter, som tidstypiska övergångar 
mellan landfästenas frontmurar och plattan. En 
till synes liten detalj, som dock står för en stor del 
av det formmässiga värdet. Överbyggnadens till-
talande linjer får dock konkurrens av den grova 
kantbalken som så när tangerar plattans under-
kant vid hjässan.

Trafikanterna över viadukten ser inte mycket av 
den bärande konstruktionen men det stora mäng-
den bilister på E20 har utmärkta möjligheter att 
betrakta bron. På sätt och vis upplevs passagen ge-
nom öppningen som en port i det flacka landskap 
som omger broplatsen. Den naturliga ås som även 
fungerar som bankar fram till landfästena är en 
effektiv blockering av siktfältet för de resande på 
E20, vilket koncentrerar fokus på viadukten.

Viadukten utnyttjar en befintlig ås som bankar 
fram till landfästena och de korta vingmurarna är 
svagt vinklade samt fungerar som bankavslut-
ningar.

Trafikanterna på E20 upplever viadukten som en passage mitt i det öppna jordbrukslandskapet strax sydöst 
om Mariestad. Rambrons former är tidstypiska med mjukt votade övergångar mellan platta och ramben 

– en lösning som var vanlig för 60 år sedan, men som nu endast återfinns på några enstaka ställen.

16-521-1 Vägport under enskild väg vid Hindsberg i  
Mariestad
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16-521-1
Vägnummer: Enskild väg

Kommun: Mariestad

Hinder: E20

Brotyp: Plattrambro av betong

Antal spann: 1

Tagen i drift år: 1958

Teoretisk spännvidd: 14,5 m

Konstruktör: Kungliga Väg- och vattenbygg-

nadsstyrelsen, 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: 7

Tillgänglighet: 6

Upplevelsevärde: 8

Total värderingspoäng: 39

Bevarandekategori: B - utförliga åtgärder

Trafikanterna över viadukten färdas på grusvägar ända fram till den hårdgjorda beläggningen på brobanan. 
Upplevelsen domineras av det småskaliga odlingslandskapet uppe på åsen.

Nedan: Det ursprungliga räcket har ersatts med en ny konstruktion där de förzinkade navföljarna, de 
massiva stolparna och toppföljaren ger ett modernt intryck som inte stämmer överens med formspråket hor 
resten av viadukten.
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16-389-1 Bro över Tidans västra gren vid Skalkarike

Vid Skalkarike är ån Tidan uppdelad i två grenar 
vilka överbryggas av den här beskrivna trespän-
niga betongbalkbron och en femspännig dito (se 
nästa uppslag bro 16-390-1). Båda broarna upp-
fördes 1928 och är i grunden bestående av samma 
konstruktion, fritt upplagda betongbalkar som vi-
lar på landfästen och mellanstöd av natursten. Bal-
karna är förenade med tvärbalkar av betong och 
en överliggande brobaneplatta som även tjänar 
som infästning för de platsgjutna betonggardister-
na. De senare står för en stor del av brons karaktär 
och är viktiga delar av det brohistoriska värdet. 
Stenmurarna i stöden är rustika och utgörs av kva-
derhuggen sten lagd i jämna skift. Mellanstöden 
har kraftigt utskjutande spetsiga isbrytarnosar. 
Trafikanterna ser endast de karaktärsfulla räckena 
eftersom vägarna går antingen rakt mot bron eller 
genom tät vegetation ända fram till broplatsen.

Den trespänniga balkbron över Tidan har fortfarande kvar mycket av 1920–talets formspråk. I huvudsak 
handlar det om betonggardisterna, kombinationen av naturstensstöd och betongbärverk samt balkarnas 
konstruktioner med indragna liv.

Mellanstöden är gjorda av huggen granit i jämna 
skift. Stöden avslutas med spetsiga pelarnosar på 
både upp- och nedströmssidan.
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16-389-1
Vägnummer: 2949

Kommun: Mariestad

Hinder: Tidan

Brotyp: Balkbro av betong  

Antal spann: 3

Tagen i drift år: 1928

Teoretisk spännvidd: 3x10,2 m

Konstruktör: R. Ekwall, Jönköping

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: 3

Tillgänglighet: 2

Upplevelsevärde: 8

Total värderingspoäng: 36

Bevarandekategori: B - utförliga åtgärder

Broarna ligger i tät följd och bebyggelsen ligger tätt inpå broplatsen. 

Ledningsdragningen på sidan 
av balkarna har skett på ett 
okänsligt sätt och installatio-
nerna inkräktar på de kulturhis-
toriska värdena.
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16-390-1 Bro över Tidans östra gren vid Skalkarike 

I likhet med systerbron på föregående uppslag 
är denna femspänniga betongbalkbro byggd 1928 
och uppfördes med fritt upplagda balkspann som 
vilar på naturstensstöd av granit. Räckets betong-
gardister är viktiga för helhetsintrycket och vid 
den senaste ombyggnaden har gardisterna förny-
ats liksom räcket i sin helhet. Trots detta har en 
stor del av brons ursprungliga karaktär bevarats. 
Natrustensstödens pelarnosar hålls samman av 
fastskruvade förstärkningsjärn. Den kabelstege 
som konsolerats längs betongbärverket är kraf-
tigt missprydande och förtar intrycket från den 
i övrigt intressanta och välbyggda bron. I likhet 
med grannbron saknas parkeringsmöjligheter och 
skyltning.

Pelarnosarna har säkrats med infästa smidesjärn. 
Även denna bro har försetts med en misspry-
dande ledningsdragning. 

Även den femspänniga bron över Tidan har kvar mycket av sitt tidstypiska uttryck med  betonggardister, 
stöd av natursten och de karaktäristiska balkformerna.
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16-390-1
Vägnummer: 2949

Kommun: Mariestad

Hinder: Tidan

Brotyp: Balkbro av betong  

Antal spann: 5

Tagen i drift år: 1928

Teoretisk spännvidd: 5x10,2 m

Konstruktör: R. Ekwall, Jönköping

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: 3

Tillgänglighet: 2

Upplevelsevärde: 8

Total värderingspoäng: 36

Bevarandekategori: B - utförliga åtgärder

Broarna ligger på rad och bildar en passage fram till ön i mitten av Tidan.

De korta bankarna avslutas 
med små koner av huggen och 
ordnad sten.
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16-300-1 Bro över Ösan 1 km nv Horns kyrka

Balkbroar av betong från första delen av 1900–ta-
let  är numera tämligen sällsynta. Vissa undantag 
finns dock, som denna bro från 1921 vid det lilla 
samhället Horn nordöst om Skövde. Bron har den 
tidstypiska utformningen med nubbstensklädda 
landfästen, huvudbalkarna indragna i förhållande 
till landfästenas sidomurar och ganska höga balk-
liv. Trots att bron har genomgått flera ombyggna-
der och renoveringar är den en viktig represen-
tant för dåtidens betong- och brobyggnadsteknik. 
Numera är betongytorna sprutade, vilket har gett 
konstruktionen ett flammigt grovgrängat utseen-
de och dessvärre har de skarpskurna linjerna samt 
de släta ytorna fått stryka på foten för ett tjockare 
täckskikt. Även räckena är moderniserade och be-
står idag av en galvaniserad stålkonstruktion med 
navföljare av Kohlswabalkar. Ursprungligen var 
bron försedd med räckesstolpar av betong och föl-
jare av gasrör. Trafikanterna ser något av bärver-
ket tack vare de svagt kurviga vägsträckningarna 
på vardera sidan av bron. Även det uppbankade 
broläget hjälper till att exponera konstruktionen i 
det för övrigt flacka jordbrukslandskapet. Bankar-
na avslutas med koner av huggen och ordnad sten.

Tidiga betongbalkbroar kännetecknas ofta av likartade former och attribut. Vid Horn återfinns dessa i den 
kraftfulla konstruktionen med sin indragna balkliv, nubbstensklädda landfästen och ganska högt uppbankat 
broläge.

Vissa delar av bron har dessvärre betongsprutats, 
vilket har gett en luddig och missprydande yta.
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16-300-1
Vägnummer: 2938

Kommun: Skövde

Hinder: Ösan

Brotyp:Balkbro av betong 

Antal spann: 1

Tagen i drift år: 1921

Teoretisk spännvidd: 15 m

Konstruktör: John Ekelund, Norrköping

Entreprenör: Okänd

Värdering
Ålder: 7

Pionjär konstruktion: 0

Pionjär material: 0

Ursprunglighet: 3

Sällsynthet: 3

Brolandskap: 0

Skönhetsvärde/formoptimering: 3

Medvetet arkitektoniskt uttryck: 0

Exponerbarhet: 5

Trafikanternas möjlighet att se bron: 5

Tillgänglighet: 2

Upplevelsevärde: 8

Total värderingspoäng: 33

Bevarandekategori: B - utförliga åtgärder

Bron har ett högt läge i det flacka odlingslandskapet, vilket gör det möjligt att se delar av konstruktionerna 
även på håll.

Det ursprungliga räcket har 
ersatts och vid passage över 
bron syns inget som avslöjar 
brons höga ålder. 

!(
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16-220-1 Bro över Nossan vid Backa

Den trespänniga stålbalkbron med valsade balkar 
och brobaneplatta av betong vid Backa är ett ut-
märkt exempel på denna idag allt mer sällsynta 
typ brokonstruktion. Bron byggdes 1950 i en helt 
funktionalistisk anda med strikt geometriskt ut-
formade betongstöd, valsat stålbärverk samman-
fogat med nitförband och tidstypiska grönmålade 
L-profilräcken. Omsorgen om detaljerna syns i 
både räckets spårskruvsförband och nitförban-
den längs huvudbalkarna – viktiga brohistoriska 
värden som ska beaktas vid eventuellt kommande 
ombyggnader. Trafikanterna längs den raka vägen 
ser enbart räckena vid överfart men den gröna 
kulören på räckesprofilerna i kontrast mot navföl-
jarens vitmålade U-balk är en verklig tidsmarkör 
och utgör en viktig del av brons kulturhistoriska 
värden. Broplatsen är naturskönt belägen i det 
agrara landskapet som inramas av betesmarker 
och gårdsbebyggelse. Vid uppförandet ersatte 
bron en äldre trespännig fackverkskonstruktion 
på naturstensstöd.

Balkbroar med valsade balkar och brobaneplatta av betong var förr en ganska vanlig syn längs de svenska 
vägarna. Många har rivits men vid Backa finns en trespännig bro av denna typ fortfarande kvar.

En viktig del av det kulturhistoriska värdet är det 
bevarade originalräcket. Bilden visar det nog-
granna detaljarbetet som gjorts vid sammanfog-
ningen av de olika delarna i räcket. Inte minst de 
kullriga spårskruvarna är idag mycket sällsynta.
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16-220-1
Vägnummer: 2560

Kommun: Grästorp

Hinder: Nossan

Brotyp: kontinuerlig balkbro med valsade 

stålbalkar och betongbrobana

Antal spann: 3

Tagen i drift år: 1950

Teoretisk spännvidd: 13,9+16,7+13,9 m

Konstruktör: Ingenjörsfirman Kjessler o Man-

nerstråle, Stockholm

Entreprenör: Okänd

Värdering
Ålder:4 

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: 2

Upplevelsevärde: 8

Total värderingspoäng: 32

Bevarandekategori: B - utförliga åtgärder

Trafikanterna möts av de långa räckena vars grönmålade ståndare och följare samt den vitmålade navfölja-
ren av U-balkstyp signalerar något om brons ålder.

Balkarna är kontinuerliga över två stöd och 
de valsade delarna har sammanfogats med 
överlappsplåtar fästa med nitförband. Vid 
en eventuell renovering är dessa detaljer 
viktiga för det brohistoriska värdet och bör 
bevaras eller kopieras.

!(

© Lantmäteriet, Geodatasamverkan 

0 100 200 300 400 500
m     647177516-220-1       361860X Y



148148

16-151-1 Bro över Landån vid Storebacke i Lidköping

Strax söder om Lidköping ligger denna djupt ned-
skurna broplats vars plattrambro av betong från 
19xx tillhör Sveriges vanligaste brotyp. Vatten-
föringen i Landån varierar kraftigt beroende på 
årstid och nederbörd och bron är därför dimen-
sionerad för avsevärt högre flöden än vid fotogra-
feringstillfället, vilket inte minst syns på de ränder 
som finns på landfästenas front- och sidomurar. 
Trots att bron ligger ganska djupt ned i det för 
övrigt flacka odlingslandskapet leder ansenliga 
fyllnadsbankar fram till brofästena. Bankarna är 
delvis stenskodda och avslutas med imponerande 
välgjorda koner av huggen och ordnad sten. Vid en 
nyligen genomförd renovering har de ursprung-
liga räckena med grönmålade L-profiler ersatts 
med ett modernt galvaniserat standardräcke, vil-
ket dessvärre kraftigt har reducerat brons histo-
riska värde. På platsen saknas dessvärre parke-
ringsmöjligheter och trafikanterna ser endast de 
moderna räckena vid överfart.

En standardbro av plattramstyp från 1938 som med sina små voter, strama formspråk och helt rationella 
utformning vittnar om mellankrigstidens ingenjörskonst.

De höga fyllnadsbankarna avslutas med impone-
rande koner av huggen och ordnad sten. 
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16-151-1
Vägnummer: 2594

Kommun:Lidköping 

Hinder: Landån

Brotyp: Plattrambro av betong

Antal spann: 1

Tagen i drift år: 1938

Teoretisk spännvidd: 7,6

Konstruktör: Okänd

Entreprenör: Okänd

Värdering
Ålder: 6

Pionjär konstruktion: 0

Pionjär material: 0

Ursprunglighet: 6

Sällsynthet: 0

Brolandskap: 0

Skönhetsvärde/formoptimering: 3

Medvetet arkitektoniskt uttryck: 0

Exponerbarhet: 5

Trafikanternas möjlighet att se bron: 1

Tillgänglighet: 2

Upplevelsevärde: 8

Total värderingspoäng: 31

Bevarandekategori: B - utförliga åtgärder

Vid en sentida ombyggnad ersattes det ursprungliga grönmålade L-profilräcket med ett modernt räcke. 
Åtgärden reducerade dessvärre avsevärt de bro- och kulturhistoriska värdena hos konstruktionen. 

Vissa delar av bankarna har 
försetts med stenskoningar 
som skyddar mot erosion under 
högvatten.
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Förteckning över bevarandevärda broar i S-län

Broarna är förtecknade i länsvis ordning efter bevarandekategori. 
Kbnr är förkortning av Konstbyggnadsnummer, inlett med länsbeteckningen 17 för Värmlands län.
I drift år betecknar när bron ursprungligen togs i drift. 
Brotyp refererar till typologiseringen som redovisas i denna rapport.

17 – Värmlands län

Kbnr I drift år Objektnamn     Brotyp Kommun  Förslag till åtgärder
17-44-1 1940 Bro över Klarälven vid Ransäter   81 Munkfors  N - Nationella planen
17-62-1 1936 Bro över Klarälven vid Höje    82 Hagfors  N - Nationella planen
17-126-1 1922 Bro över Rottnan vid Årås    14 Sunne  N - Nationella planen
17-170-1 1942 Bro över Byälven vid Nysäter    101 Säffle  N - Nationella planen
17-503-1 1827 Bro över Sävelns utlopp vid Brunsberg   12 Arvika  N - Nationella planen
17-784-1 1902 Bro över Klarälven vid Munkfors   46 Munkfors  N - Nationella planen
15-999-1 1993 Bro över Byälven vid Stömne (Skasåsbron)  33 Arvika  N - Nationella planen

17-503-1 1827 Bro över Sävelns utlopp vid Brunsberg   15 Arvika  A - Brominnesklass

17-43-1 1939 Bro över Klarälven vid ö. Deje    81 Forshaga  B - Utförliga åtgärder
17-319-1 1921 Bro över Glumman. kyrkbron vid Väse kyrka.(södra bron) 15 Karlstad  B - Utförliga åtgärder
17-100-1 1951 Bro över Sunnesundet i Sunne    101 Sunne  B - Utförliga åtgärder
17-1034-1 1996 Bro över Fryken vid Nilsbysundet   83 Kil  B - Utförliga åtgärder
17-149-1 1962 Bro över Kölaälven vid Köla kyrka   73SP Eda  B - Utförliga åtgärder
17-178-1 1939 Bro över Värmelns utlopp vid Borgviks kyrka  71 Grums  B - Utförliga åtgärder
17-316-1 1913 Bro över Ölman vid Träfors    34 Kristinehamn B - Utförliga åtgärder

17-70-1 1936 Bro över Klarälven vid Ransby    81 Torsby  C - Normala åtgärder
17-688-1 1958 Bro över Klarälven vid Likenäs    81 Torsby  C - Normala åtgärder
17-327-1 1960 Bro över Klarälvens södra gren. Skoghallsådran vid Skoghall 72 Hammarö  C - Normala åtgärder
17-173-1 1937 Bro över Borgviksälven vid Borgvik   88 Grums  C - Normala åtgärder
17-151-1 1928 Bro över Viksälven vid Långvak i Arvika   14 Arvika  C - Normala åtgärder
17-276-1 1906 Bro över Aplungens utlopp, sv v. Ämterviks station  15 Sunne  C - Normala åtgärder
17-584-1 1947 Bro över Örtens utlopp o Mölnbacka   31 Forshaga  C - Normala åtgärder
17-80-1 1960 Bro över Klarälven, sv Edebäck    36 Hagfors  C - Normala åtgärder
17-247-1 1963 Bro över Klarälven vid Munkfors   32S Munkfors  C - Normala åtgärder
17-746-1 1964 Bro över väg, s.j. lokalväg och kraftkanal vid Storfors  72 Storfors  C - Normala åtgärder
17-16-1 1947 Bro över Ölman vid Åm    73 Kristinehamn C - Normala åtgärder
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17-44-1 Bro över Klarälven vid Ransäter

I Värmland finns ett koncentrat av bågbroar som 
saknar sin like i södra delen av landet. Under för-
sta hälften av 1900-talet har tiotals broar av denna 
typ uppförts över Klarälven och dess biflöden. 
Broarna är så framträdande i landskapet att de 
med fog kan kallas karaktärsbroar. I den plan för 
nationellt bevarandevärda broar som dåvarande 
Vägverket tog fram 2005 ingår tre av dessa broar 
och däribland denna bro vid Ransäter. Bågbron i 
två spann uppfördes 1940 i en för tiden typisk form 
med slanka betongbågar, två 75 meter långa spann 
och materialoptimerade stöd samt landfästen av 
betong. Även räckena med grönmålade L-profiler 
och vitmålade navföljare av U-balkstyp är karak-
täristiska tidsmarkörer som utgör en viktig del av 
brons kulturhistoriska värde. Detta gäller även 
brons originalräcken av L-profiltyp som delvis 
fortfarande till och med har kvar sin ursprungliga 
gröna kulör. Navföljarnas U-balkar har däremot 
mist sin från början vita färgsättning. I likhet med 
förutsättningarna vid alla bågbroar med överlig-
gande bärverk, har trafikanterna goda möjligheter 
att se vilken typ av bro man ska passera redan i god 
tid före överfart. I närområdet finns dessutom en 
avställd betongbro från början av 1900–talet, som 
numera ingår i en vandringsled.

Den stora betongbågbron över Klarälven vid Ransäter har tidstypisk form med slanka bågar, betongstöd och 
vertikala hängare. Bron är en viktig symbol för de satsningar som gjordes på infrastrukturen i Värmland 
under andra världskriget.

En naturskön broplats med Klarälvens vatten och 
omgivande trädvegetation.
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17-44-1
Vägnummer: 815

Kommun: Munkfors

Hinder: Klarälven

Brotyp: Bågbro med överliggande bågar och 

vertikala hängstag

Antal spann: 2

Tagen i drift år: 1940

Teoretisk spännvidd: 75+75 m

Konstruktör: Byggnadsaktiebolaget Tector, 

Stockholm

Entreprenör: Okänd

Värdering
Bevarandekategori: N - ingår i Trafikverkets 

nationella bevarandeplan

Trafikanterna möts redan på håll av de högresta betongbågarna som bildar en passage över vattnet.

Originalräckena finns fortfa-
rande kvar men är i behov av 
målning. Räckena är en viktig 
del av det kulturhistoriska 
värdet och bör bevaras. 
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17-62-1 Bro över Klarälven vid Höje

Resande längs med väg 62 i norra delen av Värm-
land kan knappast undgå att se det högresta bär-
verket på bågbron över Klarälven. Bron byggdes 
1936 av Christiani & Nielsen och har de för företa-
gets broar karaktäristiska diagonalställda hängsta-
gen. Konstruktionen består på den östra sidan av 
två sidospann av betongbalkstyp, vilka leder fram 
till det 89,7 meter långa huvudspannet. Stöd och 
landfästen för samtliga spann är gjutna i betong 
och kröns med svagt utskjutande kantlister. Räcket 
är nyligen renoverat och de ursprungliga grönmå-
lade L-profilerna har bevarats medan navföljarens 
vita U-balk är utbytt. Bron har ett framträdande 
läge i landskapet även om omgivande skog till viss 
del döljer konstruktionen. Parkeringsmöjligheter 
saknas liksom skyltning.

Bågbron vid Höje är välexponerad för trafikanterna som reser längs Klarälven. Brons bågar reser sig över 
älvrummet och de karaktäristiska diagonala hängstagen vittnar om att företaget Christiani & Nielsen har 
uppfört bron.

Räcket på bron har renoverats och navföljaren är 
ny, medan räckesståndare och följare fortfarande 
är de ursprungliga.
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17-62-1
Vägnummer: 906

Kommun: Hagfors

Hinder: Klarälven

Brotyp: Bågbro  med överliggande bågar och 

diagonala hängstag, plattrambroar i sidospann

Antal spann: 3

Tagen i drift år: 1936

Teoretisk spännvidd: 89,7+15,3+17,4 m

Konstruktör: Svenska Aktiebolaget Christiani 

& Nielsen

Entreprenör: Svenska Aktiebolaget Christiani 

& Nielsen

Värdering
Bevarandekategori: N - ingår i Trafikverkets 

nationella bevarandeplan

Bågspannets imponerande storlek, den smala brobanan, den begränsade fria höjden och längden på bron 
ger trafikanterna förutsättningar att få en speciell upplevelse vid passage över konstruktionen.

Bågbroarna har under nästan hela 
1900–talet varit ett naturligt inslag i 
den Värmländska landskapsbilden. I 
takt med att många av dessa broar 
har fallit för åldersstrecket är det 
viktigt att de kvarvarande får sin 
rättmätiga uppmärksamhet.

!(
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17-126-1 Bro över Rottnan vid Årås

Betongvalvbron vid Årås uppfördes 1922 och har 
ett tidstypiskt utseende med ett stort och vid hjäs-
san något utdraget valv. Konstruktionen är ledad 
vid anfangerna samt vid hjässan på valvet och kla-
rar på det viset mindre rörelser i landfästena, vil-
ka har försetts med stenskoningar till skydd mot 
erosion. Brobaneplattan är något puckelformad 
och är svagt utskjutande där kantbalkarna bildar 
infästningspunkter för räckets ståndare av L-pro-
filer. Trafikanterna på den närbelägna vägg 882 
har utmärkta möjligheter att betrakta bron från 
sidan i det öppna och svagt kuperade landskapet. 
Väljer man att åka över bron ser man dock endast 
räckena. På det hela taget en betongvalvbro som 
trots den höga åldern har behållit de flesta av sina 
originaldetaljer och som idag vittnar om betong-
byggnadstekniken under första delen av 1900–ta-
let. Bron är desutom konstruerad av det välrenom-
merade företaget Svenska Aktiebolaget Christiani 
& Nielsen som under den första delen av 1900–ta-
let uppförde stora mängder med broar runt om 
i Sverige. Denna konstruktions är en av de allra 
första broarna som byggdes av firman. Broplatsen 
skulle vinna på att göras tillgänglig och förses med 
skyltning.

Valvbron vid Årås tillhör den första generationen armerade betongvalvbroar i landet och har en given plats i 
den svenska brohistorien. Det något utdragna valvet är dock en tämligen ovanlig lösning som ger en udda 
broform.

Betongvalvet är ledat vid anfangerna och vid 
hjässan. Lederna avslöjas av dilatationsfogarna i 
brosidorna.

På tidsenligt sätt är nedre delen av landfästena 
och anfangerna klädda med natursten som 
erosionsskydd. 
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17-126-1
Vägnummer: 884

Kommun: Sunne

Hinder: Rottnaälven

Brotyp: Valvbro av betong

Antal spann: 1

Tagen i drift år: 1922

Teoretisk spännvidd: 30,5 m

Konstruktör: Svenska Aktiebolaget Christiani 

& Nielsen

Entreprenör: Svenska Aktiebolaget Christiani 

& Nielsen

Värdering
Bevarandekategori: N - ingår i Trafikverkets 

nationella bevarandeplan

Brobanan har en tydlig puckelform som ger en speciell känsla vid passage över bron. 

Räckena är gjorda av L-profiler 
som skruvats fast i utsidan av 
kantbalkarna. Vid senare 
reparationer har toppföljarna 
kompletterats med fastklamrade 
mellanföljare och en förzinkad 
navföljare av kohlswabalksmo-
dell. 
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17-170-1 Bro över Byälven vid Nysäter

Den öppningsbara bron över Byälven vid Nysäter 
har ett karaktäristiskt utseende med den kraftigt 
votade stålbalkskonstruktionen i svängspannets 
bärverk flankerat av sidospann på vardera sidan. 
Bron uppfördes under andra världskriget och stod 
klar 1942 som en viktig del i de inre transportle-
derna i Värmland. Sidospannen består av kontinu-
erliga betongbalkar som vilar på fasta och rörliga 
rullager på landfästen och mellanstöd. Anslagspe-
larna för svängspannet är kraftiga och har svagt 
utskjutande kantlister. Svängpelaren är rund och 
har en kraftigt utskjutande kantbalk som bildar 
upplag för svängmekanismens kuggkrans. De tek-
niska installationerna i form av gångbroar, trappor, 
gradänger och stegar för att kunna manövrera och 
underhålla brons maskineri gör att bron upplevs 
som något rörig i formspråket. Även dykdalberna i 
farleden och den mindre fritidsbåtshamnen i när-
heten tar fokus från bron. Trafikanterna över bron 
ser något av bärverket men upplever konstruk-
tionen främst genom den svagt puckelformade 
brobaneplattan. Från omgivningarna går det dock 
utmärkt att betrakta hela bromiljön och det finns 
bra parkeringsmöjligheter för den som vill ta sig 
en närmare titt på anläggningen.

Svängbron vid Nysäter är en ganska låg konstruktion, som reser sig något över omgivande vattendomine-
rade landskap. Stålbalkarna blockerar siktfältet längs vattendraget, vilket gör att bron upplevs som en 
barriär i miljön.

De låga tillfartsbankarna avslutas med små koner 
av huggen och ordnad sten.

Brons sidospann vilar på fasta och rörliga rullager.
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17-170-1
Vägnummer: 669

Kommun: Säffle

Hinder: Byälven

Brotyp: Svängbro av stål med kontinuerliga 

balkbroar av betong i sidospannen

Antal spann: 6

Tagen i drift år: 1942

Teoretisk spännvidd: 18,15+18,15+23,2+23,2+

12,5+11,85 m

Konstruktör: Skånska Cementgjuteriet AB, 

Motala Verkstad AB

Entreprenör: Skånska Cementgjuteriet AB, 

Motala Verkstad AB

Värdering
Bevarandekategori: N - ingår i Trafikverkets 

nationella bevarandeplan

För trafikanterna som ska passera bron syns inget av själva bärverket. Däremot upplevs den puckelformade 
brobaneplattan tydligt. 

Svängspannets votade plåtbalkar har en form som varslar om till verkaren Motala Verkstad och deras 
standardlösning för öppningsbara broar.

!(
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17-503-1 Bro över Sävelns utlopp vid Brunsberg

Denna lilla stenvalvbro och dess stensatta ban-
kar ligger i ett pastoralt naturskönt läge invid 
sjön Säveln vid Brunsberg. Bron är byggd i kurva, 
vilket är ovanligt för en äldre stenvalvskonstruk-
tion, men skapar på så vis utmärka möjligheter 
för trafikanterna att se något av bärverket innan 
överfart. Stengardisterna i räckena är integrerade 
med murverket i bankarna på ett kraftfullt sätt 
och bortsett från den galvaniserade navföljaren 
av kohlswabalkstyp är räckena i förhållandevis 
ursprungligt skick. Historien om brons tillkomst 
finns angiven på en minnessten som står vid det 
södra landfästet. Här kan man läsa om att bron 
uppfördes 1827 av ett antal hemmansägare i byg-
den, var och ens del i brobygget är noga redovisat 
med antalet hemman. Med tanke på brons höga 
ålder, att den fortfarande bär daglig trafik av helt 
annat slag än för nästan 200 år sedan, måste man 
konstatera att byggmästaren visste vad han gjorde. 
Dock har konstruktionen bakgjutits med betong. I 
närområdet finns rester efter ett vattendrivet verk 
och en äldre träbro som bildar en intressant kon-
trast till stenbron. Träbron vilar på bastanta sten-
stöd som möjligen kan härröra från den bro som 
föregick stenbron på platsen.

Stenbron vid Brunsberg är en lång stensatt konstruktion som går över vattnet i en långsträckt kurva. Det 
rustika murverket ger ett ålderdomligt intryck, vilket bekräftas av tavlan över upphovsmännen daterad 1827 
(nedan).
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17-503-1
Vägnummer:684 

Kommun: Arvika

Hinder: Sävelns utlopp

Brotyp: Valvbro av sten bakgjuten med betong

Antal spann: 1

Tagen i drift år: 1827

Teoretisk spännvidd: 9,2 m

Konstruktör: Okänd

Entreprenör: Hemmansägare enligt minness-

ten på platsen.

Värdering
Bevarandekategori: N - ingår i Trafikverkets 

nationella bevarandeplan

I närheten av broplatsen finns 
rester efter en äldre träbro vars 
stöd möjligen kan höra till en 
föregångare till dagens bro.

Trafikanterna färdas över bron längs en långsträckt kurva som gör att man kan se delar av bärverket och de 
stengardister, som finns både på bron och längs bankarna.
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17-784-1 Bro över Klarälven vid Munkfors

Inne i Munkfors samhälle ligger denna impone-
rande fackverksbro från 1902. Konstruktionen i ett 
spann är uppbyggt som ett parabelfackverk med 
raka ändståndare där varje fack består av ett från 
mitten stigande diagonalstag som tillsammans 
med andra stag nästan bildar ett X. Det övre vind-
förbandet har också X-formade stag, vilket gör 
att trafikanterna upplever att man helt omges av 
stålkonstruktioner vid passage genom bärverket. 
Ändtransversalerna är förstärkta med snirkligt 
smidda konsoler som indikerar brons ålder och 
kvaliteten på smideshantverket. Hela brospannet 
vilar på fasta och rörliga lager som står på höga na-
turstenslandfästen, vilka omges av koner av hug-
gen sten. På den norra sidan av brobanan finns en 
trottoar och vid den senaste renoveringen försågs 
bron med ny gatubelysning med en utformning, 
som försöker att efterlikna äldre armaturer. Bron 
har stora kultur- och brohistoriska värden och är 
en upplevelse att både besöka och trafikera, vilket 
gör den till en given bevarandevärd konstruktion.

Fackverksbron i Munkfors är en imponerade konstruktion, som genom sitt trånga läge är svår att betrakta 
helt från sidan. Frö den som ändå gör sig besväret har bron en intressant uppbyggnad med ett intrikat 
system av vertikaler, diagonaler och strävor.

Ändportalernas utformning med smidda konsoler 
vittnar inte enbart om hantverksskickligheten hos 
smederna utan även om de stilidéal som gällde 
1902.
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17-784-1
Vägnummer: 809

Kommun: Munkfors

Hinder: Klarälven

Brotyp:Balkbro med parabelformat fackverk 

med vertikala ändståndare

Antal spann: 1

Tagen i drift år: 1902

Teoretisk spännvidd: 85,8 m

Konstruktör: Okänd

Entreprenör: Okänd

Värdering
Bevarandekategori: N - ingår i Trafikverkets 

nationella bevarandeplan

3,2 meter maximal fri bredd, fri höjd endast 3,5 meter, totalvikt 3,5 ton och ej möte. Begränsningarna är 
många vid denna 115 år gamla bro. Gående kan dock lätt passera genom den gångbana som byggts på den 
norra sidan av bron.

Trafikanterna ser något av 
bärverkets utsida från vissa 
vinklar när de nalkas broläget. 
Däremot syns inget av det 
välgjorda stenhuggeriarbetet i 
landfästen och koner.
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17-999-1 Bro över Byälven vid Stömne (Skasåsbron)

År 1993 uppfördes denna stora bro över Byälven 
söder om Arvika. Bron är därmed egentligen för 
ny för att kvalificera in på listan över bevarande-
värda broar, men har i likhet med ett fåtal andra 
broar tagits med efter önskemål från dåvarande 
Vägverkets brospecialister. Bron är en kontinu-
erlig lådbalkbro av stål med brobaneplatta av be-
tong där plattan är kraftigt konsolerad åt sidorna 
över stålbärverket. Stöden är formade som parvis 
stående cirkulära betongpelare som förenats med 
tvärbalkar av betong vid vattenlinjen och vid top-
parna. Överbyggnaden vilar på gummilager som 
placerats på landfästenas pallar och på stödens 
överdelar. Eftersom det finns en farled i älven är 
den fria höjden hela 16,5 meter, vilket ger bron 
ett mycket framträdande läge i miljön. Eftersom 
anslutande vägbankar ligger i kurva kan trafikan-
terna se delar av konstruktionerna före och under 
överfart, även om det är räcken och navföljare som 
dominerar utsikten från bron. Dessvärre finns ing-
en anordnad parkeringsplats i anslutning till bro-
platsen, vilket gör det något komplicerat för den 
som vill ta sig en titt på bron från sidan.

Skasåsbrons kraftfulla svetsade lådbalk löper kontinuerligt över betongstöden och är en framträdande och 
helt dominerande konstruktion i miljön. Bron har 16,5 m fri segelbar höjd över farleden, som markeras med 
påseglingsskydd i form av dykdalber och ledverk.

Bygget av bron skedde i dåvarande Vägverkets 
regi och manifesteras vid den minnessten som 
finns placerad vid det östra landfästet. Här 
framgår även årtalet 1993 då bron invigdes.
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17-999-1
Vägnummer: 175

Kommun: Arvika

Hinder: Byälven

Brotyp: Lådbalkbro av stål i samverkan med 

brobaneplatta av betong

Antal spann: 11

Tagen i drift år: 1993

Teoretisk spännvidd: 46,4+9x57,4+46,4 m

Konstruktör: Skanska Teknik AB, Strukturas 

Langesund

Entreprenör: Skanska AB 

Värdering
Bevarandekategori: N - ingår i Trafikverkets 

nationella bevarandeplan

Trafikanterna över bron har endast minimala möjligheter att se något av bärverket, på grund av både 
vägens sträckning och den omgivande skogen.

Stöd och landfästen är helt 
rationellt utformade med stram 
form och ingenjörsmässiga 
lösningar. Bankerna och 
området framför landfästenas 
frontmurar är täckta med 
stenkross.
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17-43-1 Bro över Klarälven vid ö. Deje 

Vid Deje finns en tvåspänning bågbro av betong 
som uppfördes 1939. Bron har en i grunden funk-
tionalistisk form utan medvetna estetiska ambi-
tioner. Bågarna bär brobaneplattorna via slanka 
hängstag och nederdelarna av bågarna samt an-
fangerna sträcker sig ned under brobaneplattorna, 
vilket ger ett karaktäristiskt utseende. Brobanan 
är ledad vid upplagen medan bågarna är fast in-
spända mellan landfästena och mellanstödet ute i 
älven. Bredden på brobanan har smalnats in och 
numera är möte ej tillåtet på bron. De korta fyll-
nadsbankarna som leder fram till bron avslutas 
med höga koner av huggen och ordnad sten. Trafi-
kanterna har goda möjligheter att förstå vilken typ 
av bro som passeras tack vare de högresta bågarna, 
resten av bärverket är dock svårare att få syn på. 
Bron kommer dock kanske bäst till sin rätt när den 
är betraktad från det gamla färjeläget strax syd-
väst om bron.

Bågbron vid Deje har ett naturskönt läge invid det gamla färjeläget som före brons tillkomst 1939 betjänade 
trafiken över älven. Betongbågarna har en flack form och den något högt placerade brobanan ger ett 
speciellt utseende.

Brobanorna är inhängda med vertikala hängstag 
och konstruktionen är ledad vid upplagen. 
Bågarna är däremot fast inspända i stöden.
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17-43-1
Vägnummer: 732

Kommun: Forshaga

Hinder: Klarälven

Brotyp: Bägbro av betong med överliggande 

bågar och vertikala hängstag

Antal spann: 2

Tagen i drift år: 1939

Teoretisk spännvidd: 60+60 m

Konstruktör: Byggnadsaktiebolaget Tector, 

Stockholm

Entreprenör: Okänd

Värdering
Ålder: 6

Pionjär konstruktion: 0

Pionjär material: 0

Ursprunglighet: 6

Sällsynthet: 0

Brolandskap: 0

Skönhetsvärde/formoptimering: 3

Medvetet arkitektoniskt uttryck: 0

Exponerbarhet: 5

Trafikanternas möjlighet att se bron: 7

Tillgänglighet: 4

Upplevelsevärde: 8

Total värderingspoäng: 39

Bevarandekategori: B - utförliga åtgärder

Bärverkets bågar syns som brukligt vid denna brotyp på långt håll. Trafikanterna kan knappast undgå att se 
vilken typ av brokonstruktion man passerar.

Skarvarna vid 
konstruktio-
nens olika 
delar framgår 
tydligt vid 
dilatationsfo-
garna i 
brobanan. 
Räcket är 
ursprungligt så 
när som på 
navföljaren.
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17-319-1 Bro över Glumman, kyrkbron vid Väse kyrka.
(södra bron)

Vid Väse kyrka ligger en liten men kraftfull sten-
valvbro från 1921 vars flackt stickbågiga valv är 
välgjort och har en elegant avsmalnande form mot 
hjässan. Sidomurarna är uppförda av kvaderhug-
gen sten i jämna skift och i dessa murar är räckets 
stengardister infästa. Räcket har dubbla svartmå-
lade gasrörsföljare som på den norra sidan av bron 
är infästa i de stenpostament som ingår i stenmu-
ren runt kyrkogården. Bron ligger något inklämt 
mellan kyrka, stora träd, stenmurar och kyrkogård. 
För den som vill betrakta bron från sidan finns 
dock möjligheter längs det lilla vattendragets kan-
ter. Bron är välgjord, har ett elegant murverk och 
ingår i kulturmiljön vid kyrkan i en på det hela ta-
get tilltalande miljö.

Kyrkbron vid Väse är en liten men välgjord stenvalvsbro från 1921. Valvbågen är tydligt markerad mot 
omgivande sidomurars kvaderhuggna stenar i jämna skift. Granitståndarna i räcket är integrerade med sido-
murarna på tidstypiskt manér.

De korta bankarna fram till bron och delar av 
åslänterna är stensatta, vilket gör att brokon-
struktionen upplevs fortsätta något åt sidorna.
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17-319-1
Vägnummer: 577

Kommun: Karlstad

Hinder: Glumman

Brotyp: Valvbro av sten bakgjuten med betong

Antal spann: 1

Tagen i drift år: 1921

Teoretisk spännvidd: 9,5 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: 6

Total värderingspoäng: 38

Bevarandekategori: B - utförliga åtgärder

Bron begränsas av en stenmur på den norra sidan medan utfarten från kyrkogårdsområdet är mer inbju-
dande. Räckenas svartmålade gasrörsföljare bidrar till den ålderdomliga känslan på platsen.
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17-100-1 Bro över Sunnesundet i Sunne 

År 1952 uppfördes denna svängbro mitt inne i 
Sunne endast några tiotals meter från den närbe-
lägna äldre svängbron för Frykdalsbanan. Vägbron 
är konstruerad och tillverkad vid AB Landsverk i 
Landskrona, som en stålbalkbro med ett centralt 
likarmat svängspann flankerat av ett sidospann 
på vardera sidan. Svängpelaren, mellanstöden 
och landfästena är gjorda av betong i en stram 
modernistisk och tidstypisk form. Svängspannets 
stålbalkar har en kraftigt votad underfläns ned 
mot svängpelaren, vilket står för en stor del av den 
karaktäristiska broformen. På den sidan av bron 
finns en gång- och cykelväg som passerar under si-
dospannet. Brobanan är försedd med trottoarer på 
båda sidor av körbanan och de gråmålade galler-
grindsräckena är ursprungliga. För den brointres-
serade har de två öppningsbara broarna tidigare 
bildat en mycket intressant ensemble men sedan 
några år tillbaka har järnvägsbron ersatts med en 
ny ej öppningsbar konstruktion och svängspannet 
på vägbron är numer ej heller öppningsbart. Bro-
platsen vittnar dock fortfarande om den tid då be-
hovet att kunna öppna broarna för att släppa fram 
fartyg på Sunnesundet var stort.

Svängbron inne i Sunne stod klar 1952 och levererades av den anrika firman Landsverk i Landskrona. 
Svängspannet är symmetriskt men är sedan många år ihopsvetsat med resten av bärverket. I bakgrunden 
skymtar järnvägsbron som även denna har byggts om till en fast bro.

Tillverkaren och årtalet framgår tydligt av den 
skylt som finns monterad på räcket. Landsverk 
var en flitig och välrenommerad verkstad, som 
levererade åtskilliga brokonstruktioner till hela 
Sverige under främst efterkrigstidens första 
decennier.
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17-100-1
Vägnummer: 241

Kommun: Sunne

Hinder: Sunnesundet

Brotyp: F.d. svängbro med svetsade stålbalkar

Antal spann: 5

Tagen i drift år: 1952

Teoretisk spännvidd: 

15,4+23,7+23,7+13,9+13,8 m

Konstruktör: AB Armerad betong, AB Land-

sverk

Entreprenör: AB Armerad betong, AB Land-

sverk

Värdering
Ålder: 4

Pionjär konstruktion: 0

Pionjär material: 0

Ursprunglighet: 6

Sällsynthet: 3

Brolandskap: 2

Skönhetsvärde/formoptimering: 3

Medvetet arkitektoniskt uttryck: 0

Exponerbarhet: 5

Trafikanternas möjlighet att se bron: 3

Tillgänglighet: 6

Upplevelsevärde: 8

Total värderingspoäng: 37

Bevarandekategori: B - utförliga åtgärder

Numera upplevs bron som en del av gatumiljön mer än en bro. Dubbla gångbanor och breda körfält gör 
passagen enkel för både gående och bilburna trafikanter.

Sidospannens bärverk vilar på dubbla rullager placerade på rationella betonglandfästen och mellanstöd 
med tidstypiskt stram form. De korta och låga bankarna fram till bron avslutas med små nästan helt dolda 
koner av huggen och ordnad sten.
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17-1034-1  Bro över Fryken vid Nilsbysundet

Under 1990–talet gjordes en stor estetisk satsning 
inom dåvarande Vägverket, vilket bland annat 
resulterade i instiftandet av utmärkelsen Vackra 
vägars pris. När bygget av Nilsbybron skulle ske 
formgavs den nya bron på ett speciellt sätt där in-
färgad röd betong användes för de elva bågspan-
nen i konstruktionen. Ursprungligen var bron 
tänkt att ha ett bärverk av stål men av ekonomiska 
skäl valdes istället betong som konstruktionsma-
terial. Den nyinvigda bron fick utmärkelsen 1997 
och formgavs av den norske arkitekten Nils Slaatto 
(1923-2001) som tidigare hade genomfört ett antal 
framgångsrika broprojekt i grannlandet. Valet av 
bågspann i en så låg brokonstruktion medförde ett 
något udda utseende, där inte minst det faktum att 
samtliga valvradier är lika stora, påverkade hel-
hetsintrycket. Den infärgade betongen har dess-
utom fått ljusa utfällningar på ytorna, vilket ger 
ett något skamfilat intryck.  Bron är välexponerad 
i landskapet och utgör ett veritabelt landmärke 
både för sjöfarande och trafikanter längs vägarna 
i området. I anslutning till bron finns en rastplats 
med information om landskapet och bron.

Nilsbybron är en av de mest iögonfallande broarna som uppfördes under 1990–talet. Ansenlig längd, 
infärgad röd betong och seriebågar i bärverket bidrog till all uppmärksamhet kring konstruktionen som fick 
vackra vägars pris byggnadsåret 1997.

Bågarnas röda betongkulör har påverkats i 
mättnadsgrad genom alla kalkutfällningar, som 
har förvandlat de järnoxidröda ytorna till rosa.



173173

17-1034-1
Vägnummer: 716

Kommun: Kil

Hinder: Fryken

Brotyp: Bågbro av betong med underliggande 

bågar

Antal spann: 19

Tagen i drift år: 1996

Teoretisk spännvidd: 3,5+3,5   24,5+26+26,5+

26,8+27,1+26,8++26,6+26+25,1+23,8+22,3+2

0,6   4,3   23,8+22,3+20,6+4

Konstruktör: Jacobsson o Widmark, Solna

Entreprenör: Vägverket Produktion Väst, 

Karlstad

Värdering
Ålder: 0

Pionjär konstruktion: 0

Pionjär material: 0

Ursprunglighet: 6

Sällsynthet: 0

Brolandskap: 0

Skönhetsvärde/formoptimering: 3

Medvetet arkitektoniskt uttryck: 4

Exponerbarhet: 5

Trafikanternas möjlighet att se bron: 7

Tillgänglighet:4 

Upplevelsevärde: 8

Total värderingspoäng: 37

Bevarandekategori: B - utförliga åtgärder

Brons tydligt puckelformade bärverk beror på att en viss seglingsfri höjd eftersträvades under mitten av bron 
och på arkitekten Nils Slattos val av konstruktion. Trafikanterna har dock ett utmärkt läge att se hela 
broplatsen från de höjder som omger sundet.

Bågspannen har i grunden samma radie men spännvidderna 
varierar vilket ger en något udda proportionering av bärverket. 
Kontrasten mellan bärverkets röda bågar och upplagens naturella 
betong är påtaglig.
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17-149-1 Bro över Kölaälven vid Köla kyrka

Bron över Kölaälven vid Köla kyrka uppfördes 
1962 och är en ovanlig konstruktion där bärver-
kets enda och smala balk är centrerad under den 
kraftigt konsolerade brobaneplattan. Balken är 
spännarmerad, vilket förklarar de nätta dimen-
sionerna. Resultatet är att bärverket upplevs som 
smäckert, vilket understryks av den flackt votade 
balkens linjespråk. De små vingmurarna  som av-
slutar fyllnadsbankarna fram till brofästena är helt 
rationella i sina former och avslutas uppåt med en 
enkel skugglist. Trafikanterna som passerar bron 
upplever dock inget av den intressanta konstruk-
tionen utan istället dominerar det välbevarade och 
tidstypiska räcket. Toppföljaren är sammanfogad 
på ett exemplariskt sätt med försänkt spårskruv, 
en viktig detalj i det brohistoriska värdet. Från 
sidan är hela bron välexponerad och parkerings-
möjligheter finns i närheten.

En liten spännarmerad balkrambro från 1962 med materialoptimerat bärverk, konsolerad brobaneplatta och 
korta vingmurar.

Den centralt placerade balken har nätta dimen-
sioner och en lång flackt bågformad underfläns, 
som är den enda formmässiga excessen hos 
konstruktionen.
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17-149-1
Vägnummer: 634

Kommun: Eda

Hinder: Kölaälven

Brotyp: Spännarmerad balkrambro av betong

Antal spann: 1

Tagen i drift år: 1962

Teoretisk spännvidd: 37

Konstruktör: Kungliga Väg- och vattenbygg-

nadsstyrelsen, Stockholm

Entreprenör: AB Armerad Betong

Värdering
Ålder: 3

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: 3

Tillgänglighet:4 

Upplevelsevärde: 8

Total värderingspoäng: 37

Bevarandekategori: B - utförliga åtgärder

Trafikanterna har ingen möjlighet att se annat än originalräcket vid passage över bron. 

Räckena är konstfullt och tidstypiskt sammanfogade med kullrig försänkt spårskruv. Notera hur spåren 
placerats i räckets längdriktning – helt enligt gällande föreskrifter.
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17-178-1 Bro över Värmelns utlopp vid Borgviks kyrka

En något udda plattrambro från 1939 där brobane-
plattan har dragits ut mor bankarna, vilket med-
fört en annorlunda broform. De korta fyllnads-
bankarna som ledder fram till bron har de sista 
meterna försetts med stenklädda sidor, vilket ger 
ett ålderdomligt och rustikt intryck. Stenkonerna 
är uppbyggnad av före detta stengardister som san-
nolikt har stått längs vägarna i området. Bärverket 
är stramt funktionalistiskt med endast små voter 
vid övergången mellan frontmurar och brobane-
platta. Även räcket är tidstypiskt med grönmålade 
L-profilstolpar och följare. Trafikanterna har dock 
endast möjlighet att uppleva räckena innan pas-
sage över bron. För den som tar sig tid att stanna 
på den parkeringsplats som finns nedströms bron, 
finns dock goda möjligheter att betrakta den väl-
exponerade konstbyggnaden i sin helhet.  

En liten och i formen något udda plattrambro vars kantbalkar har dragits bakåt mot mötande bankar. På 
detta vis omsluts de stensatta banksidorna av betong.

Konerna vid bankarnas övergång till åslänter är 
uppbyggda av före detta stengardister, som 
tidigare har ingått i bro- och vägräckena på 
platsen.
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17-178-1
Vägnummer: 546

Kommun: Grums

Hinder: Värmelns utlopp

Brotyp: Plattrambro av betong

Antal spann: 1

Tagen i drift år: 1939

Teoretisk spännvidd: 6,3 m

Konstruktör: AB Kasper Höglund

Entreprenör: AB Kasper Höglund

Värdering
Ålder: 6

Pionjär konstruktion: 0

Pionjär material: 0

Ursprunglighet: 6

Sällsynthet: 0

Brolandskap: 0

Skönhetsvärde/formoptimering: 3

Medvetet arkitektoniskt uttryck: 0

Exponerbarhet: 5

Trafikanternas möjlighet att se bron: 3

Tillgänglighet: 4

Upplevelsevärde: 6

Total värderingspoäng: 35

Bevarandekategori: B - utförliga åtgärder

Övergångarna mellan brobane-
platta och ramben är försedda 
med små voter men intrycket 
från sidan domineras av den 
grova och senare tillförda 
kantbalken av betong.

Räckena är utbytta till modell, som åtminstone i kulör och indelning efterliknar en äldre konstruktion.
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17-316-1 Bro över Ölman vid Träfors

Bärverket i denna lilla betongbalkbro uppfördes 
redan 1913, vilket gör den till en av de allra äldsta 
betongbalkbroarna i landet. Visserligen finns in-
gjutna I-balkar av stål inne i betongbalkarna, men 
konstruktionen är ändå ett pionjärarbete inom 
den svenska brohistorien. Trots omfattande om-
byggnader och renoveringar syns fortfarande 
brons grundform med balkarna indragna i förhål-
lande till landfästen och mellanstöd. Hela bro-
platsen har kvar sin ålderdomliga karaktär med 
grusbeläggning på anslutande vägar, slingrande 
vägsträckning och nedsänkt broläge. De ursprung-
liga räckena har dock ersatts med helt moderna 
konstruktioner, vilka inte helt rimmar med brons 
ålder och kulturhistoriska värden. Trafikanterna 
har trots vägens kurvor endast små möjligheter att 
se något av bärverket vid passage. Avsaknaden av 
bra parkeringsmöjligheter och informationsskylt 
bidrar dessvärre inte till upplevelsen av platsen.

Den mer än hundra år gamla balkbron av betong har två småspann med mycket låg fri höjd över vattnet. 
Broformen är kompakt men fortfarande vilar något av 1910–talets betongbrobyggnadskonst över platsen. 
Balkarna är i själva verket uppbyggda kring en centralt placerad valsad I-balk av stål, som fungerar i 
samverkan med betongen.

Trafikanterna får en liten skymt av betongbärver-
ket redan på avstånd på grund av de svagt 
slingrande vägarna i området.
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17-316-1
Vägnummer: 765

Kommun: Kristinehamn

Hinder: Ölman

Brotyp: Fritt upplagd balkbro av betong med 

ingjutna I-balkar av stål

Antal spann: 2

Tagen i drift år: 1913

Teoretisk spännvidd: 8,5+8,5

Konstruktör: Okänd

Entreprenör: Okänd

Värdering
Ålder: 8

Pionjär konstruktion: 1

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: 2

Upplevelsevärde: 6

Total värderingspoäng: 28

Bevarandekategori: B - utförliga åtgärder

Grusvägarna som leder fram till bron ger en känsla av traditionella vägar som de såg ut under flera hundra 
år. De moderna räckesståndarna, följarna och kohlswabalken avslöjar dock att bron har moderniserats. 
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Trafikverket, 781 89 Borlänge, Besöksadress: Röda vägen 1
Telefon : 0771-921 921, Texttelefon: 0243-795 90 

www.trafikverket.se


