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FÖRORD 
 
 
Nationell plan för bevarandevärda broar omfattar 121 st broar som alla bedömts som 
bevarandevärda ur ett nationellt kulturhistoriskt perspektiv. Utgångspunkt har varit den 
inventering av industriålderns broar som Bengt Spade och Sven-Olof Wahlberg gjorde i 
början av 1990-talet på uppdrag av Vägverket och Banverket, i samverkan med 
Riksantikvarieämbetet. Inventeringen finns publicerad i rapporten ”Våra broar – en 
kulturskatt, etapp 1”. 
 
Planen innehåller också ett antal stenvalvbroar som valts ur den inventering som gjordes av 
Rudolf Kolm och som avrapporterades 1963. 
 
Bedömningen av broarnas bevarandevärden har gjorts med tolv kriterier som bas. Dessa har 
bestått av såväl traditionellt mätbara kriterier, som kriterier där värderingen baserats på 
kvalitativ bedömning.  
 
Genomförandet av väghållningsåtgärder på de utpekade broarna kommer att ske med stöd av 
en för varje bro upprättad underhållsplan. I denna ingår en beskrivning av de värden som 
motiverat att respektive bro pekats ut. Värdebeskrivningen är utgångspunkt för de åtgärder 
som framgår av underhållsplanen och skall också vara ett stöd vid val av övriga åtgärder. 
 
Det är min förhoppning att planen bidrar till att arkitektoniska och kulturhistoriska värden i 
vägmiljön bevaras, samtidigt som de förväntade funktionella egenskaperna hos 
anläggningarna kan upprätthållas på ett effektivt sätt. Planen är ett viktigt inslag i Vägverkets 
arbete att utveckla samverkan mellan teknik, vägarkitektur och kulturmiljövård. 
 
 
 
Borlänge i november 2005 
 
 
 
Ingemar Skogö 
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Datum: 2005-11-23 Beteckning: DR 30 A 2001:9752 
 
Plan för bevarandet av kulturhistoriskt värdefulla broar ur ett 
nationellt perspektiv (Nationell plan för bevarandevärda broar) 
 

Bakgrund 
Vägverket inventerade i samråd med Riksantikvarieämbetet stenvalvbroar i slutet av 
1950-talet. Inventeringen gjordes av f.d. överingenjören Rudolf Kolm och avrappor-
terades 1963. 
 
I slutet av 1990-talet inventerade Banverket och Vägverket tillsammans sina broar 
från industriåldern. Denna inventering gjordes av Bengt Spade och Sven-Olof Ahl-
berg och avrapporterades i FoU-projektet ”Våra broar – en kulturskatt, etapp 1”. 
Riksantikvarieämbetet ingick i den referensgrupp som följde arbetet. 
 
Denna plan för bevarandet av kulturhistoriskt värdefulla broar ur ett nationellt per-
spektiv (i fortsättningen benämnd ”Nationell plan för bevarandevärda broar”) har 
utarbetats med dessa inventeringar som grund. 
 
Syftet med planen är att från ett nationellt perspektiv peka ut de bevarandevärda bro-
arna utifrån i första hand ett kulturhistoriskt synsätt. 

Bedömningskriterier 
För bedömning av broarnas bevarandevärden har tolv kriterier använts. Kriterierna 
har delats in i två huvudgrupper med traditionellt mätbara värden och mjukvärden. 
Exempel på hur kriterierna använts kan hämtas från rapporten ”Våra broar – en kul-
turskatt, etapp 1”. 
 
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 bevarandebedöm-
ningar. Det skall dock observeras att med bro menas här i första hand själva över-
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byggnaden. Brons tillkomstår är således det år då den nuvarande överbyggnaden kom 
på plats. 
 
2. Pionjär - konstruktion 
I samband med projekteringen av vissa broar har konstruktörerna prövat nya kon-
struktioner för över- och underbyggnader. Ibland har detta lett till att betydelsefulla 
steg tagits i utvecklingen mot förbättrade konstruktioner. Vid bedömningen premie-
ras sådana utvecklingssteg, dock endast de som berör brons överbyggnad. 
− "Förstlingsbron" där en väsentlig del är en ny konstruktion 
− De första broarna där en ny konstruktion tillämpats på en väsentlig del 
− 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. 

− "Förstlingsbron" där en väsentlig del är utförd med ett nytt material 
− De första broarna där nytt material utnyttjas till väsentlig del 
− Standardmaterial 

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

− Oförändrad bro: Bron ger inte intryck av att vara förändrad. Här accepteras 
mindre förändringar som kan relateras till normalt underhåll, ommålning i 
näraliggande kulör, banelektrifiering och liknande 

− Något förändrad bro: En mindre del av bron ger intryck av att vara föränd-
rad. 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 ku-
lör. Även en smakfullt eller diskret utförd breddning räknas hit. Om föränd-
ringen inte är tydligt framträdande eller diskret kan bron i vissa fall anses 
som oförändrad 

− 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 
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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. 

− Mycket sällsynt: Endast ett fåtal broar återstår av en tidigare vanlig typ 
− Sällsynt: Ett tiotal broar återstår av en typ som tidigare varit vanlig 
− 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 kommuni-
kationsleder (t.ex. Håverud, Åskilje). Om en bro är belägen i ett brolandskap premie-
ras detta eftersom brons identitet då förstärks, dels som konstbyggnad i allmänhet, 
dels i relation till övriga broar. 
− Fler än två broar i brolandskapet 
− Två broar i brolandskapet 
− Ensam bro 

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

 
8. Skönhetsvärde – Arkitektoniskt helhetsintryck 
Skönhetsvärdet, "formoptimeringen", är det andra av de två specifikt estetiska krite-
rierna, vilket mer tar fasta på brons helhetsformgivning än detaljerna. Den utmejs-
lade, spänstiga formen skiljer sig här från den stereotypa och uttryckslösa. 
− En bro med skön och harmonisk form 
− En bro som saknar ovan nämnda egenskap 
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9. Trafikantens möjlighet att se bron 
Här premieras den kanske viktigaste egenskapen hos en bro, nämligen hur den en-
skilde som vägfarande möter och uppfattar bron som konstbyggnad i vägsträck-
ningen. 

− Utmärkt: Hela bron med över- och underbyggnad samt det hinder bron löper 
över kan ses från skarp kurva eller liknande strax före passagen över bron 

− Bra: Hela bron kan ses men på håll 
− Mindre bra: Delar av brons överbyggnad kan ses strax före eller vid passage 

över bron 
− Dålig: Endast brons räcken kan ses 
− Ingen: Inget av bron kan ses, vare sig före eller under passage 

 
10. Möjlighet att se bron från omgivningen 
Här redovisas ett viktigt kriterium som handlar om vilka möjligheter vi som "brobe-
traktare" har att närma oss och exponeras för bron. 

− Utmärkt: Hela bron kan utan svårighet och under normala förhållanden be-
traktas på minst en brolängds avstånd från sidan eller från en vinkel större än 
45 grader 

− Bra: Hela bron kan under normala förhållanden betraktas, men endast i en 
vinkel som är mindre än ca 45 grader 

− Mindre bra: Endast delar av bron kan betraktas 
− Dålig: Bron kan under normala förhållanden endast betraktas från farbanan 

eller dennas förlängning 
 
11. Tillgänglighet 
Ett annat viktigt kriterium för en bros värde är hur lättillgänglig den är för betrakta-
ren. En bro som dagligen betraktas eller "konsumeras" av många människor i en 
tätort premieras t.ex. framför en bro i ett ensligt läge. 

− Utmärkt: Bron är belägen inne i större tätort (centralort eller liknande) eller 
vid större väg med rastplats 

− Bra: Bron är belägen i eller invid tätort eller vid väg, inte ensligt 
− Dålig: Bron är ensligt belägen vid väg med lite trafik 

 
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 ele-
gant 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. 
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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 brosam-
talet. 
 
En bros upplevelsevärde premieras efter en lika tungt vägande skala som åldersska-
lan. Erfarenhetsmässigt fungerar upplevelsevärdet också som ett utjämningskrite-
rium. 

Broar ingående i planen 
De broar som omfattas av den nationella planen för bevarandevärda broar uppfyller, 
utöver bevarandekriterierna enligt ovan, också följande kriterier. 

− Bron ägs av Vägverket. 
− Bron är i trafik, även gång- och cykeltrafik, eller ligger i närheten av en rast-

plats etc. 
− Bron har förutsättningar (tekniskt genomförbart och samhällsekonomiskt 

rimligt) i sin helhet eller till största delen att uppfylla aktuella och förväntade 
funktionskrav i minst 20 – 40 år. Broar som redan idag, eller inom den när-
maste framtiden, har så omfattande skador att den samhällsekonomiskt rätta 
(och lönsamma) åtgärden är utbyte av stora delar av konstruktionen tas med i 
planen endast om det finns särskilda skäl. 

− Varje brotyp har i princip minst en representant. 
 
En förteckning över broarna i den nationella planen finns i bilaga A. En katalog med 
foto och en kartbild samt en kortare beskrivning för varje bro finns i bilaga B. 

Genomförandet av planen 
Genomförandet av väghållningsåtgärder på de utpekade bevarandevärda broarna ska 
ske med beaktande av en för varje objekt upprättad underhållsplan. Vid framtagandet 
av underhållsplanen ska särskild vikt fästas vid de kriterier som haft stor betydelse 
vid bedömningen. 
 
Kriterierna ska vara utgångspunkt för en för varje bro upprättad värdebeskrivning, 
som ska inleda underhållsplanen. Syftet är att målet med bevarandet av bron ska vara 
tydligt när underhållsplanen används. 
 
Underhållsplanerna ska finnas åtkomliga i förvaltningssystemet BaTMan. 
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Genomförandet av åtgärder på de bevarandevärda broarna innebär vissa merkostna-
der för brounderhållsverksamheten på grund av restriktionerna i underhållsplanerna. I 
de ramar som angetts för brounderhållet i (förslaget) till nationell plan för vägtrans-
portsystemet 2004-2015 ingår medel för ovannämnda merkostnader. 
 
Den nationella planen för bevarandevärda broar ska hanteras inom ramen för ordina-
rie planering och uppföljning av verksamheten. 

Bevarandekrav 
Följande allmänna krav för bevarandet ska tillämpas. 

− Underhållsåtgärder ska genomföras så att de värden som motiverat brons 
skydd säkerställs. 

− Brons ursprungliga estetiska, geometriska och konstruktiva utformning ska i 
princip behållas. 

 
Under förutsättning att värdebeskrivningens mål uppfylls kan följande förändringar 
av utformningen medges vid underhålls- och förbättringsåtgärder. Detta förutsätter 
dock att bron kan återställas till ursprungligt skick. 
 
Underhåll 

− Mindre förändringar av ytan, t.ex. ommålning i näraliggande kulör. Grov-
grängad (gräng = kornighet i ytan) och flammig betongsprutning godtas dock 
inte. 

− Förändringar av den konstruktiva utformningen, t.ex. bättre materialkvalitet 
och modernare produktionsmetoder. 

 
Förbättring 

− Mindre förbättringar av den geometriska utformningen, t.ex. diskret utförd 
breddning eller diskret utförd ny farbana. 

− Förändringar av den konstruktiva utformningen, t.ex. nytt räcke av trafik-
säkerhetsskäl, förstärkning genom icke-synlig armering eller genom pågjut-
ning, pågjutning av stöd. Förändringen bör vara diskret eller åtminstone inte 
tydligt framträdande. 

 
Bilagor 
 
A. Förteckning över bevarandevärda broar 
B. Brokatalog 
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Datum: 2005-11-23 Beteckning: DR 30 A 2001:9752 
 

Bilaga A; Förteckning över de bevarandevärda broarna 
 

Namn Konstbygg-
nadsnum-
mer 

Nummer 
på kartan 

Skeboån vid Skebo, Stockholms län B 88 1 
Väddö kanal vid Bagghus färja, Stockholms län B 215 2 
Djurösundet (Kiludden, Ramsmora) vid Djurö, Stockholms län B 545 3 
Södertälje kanal i Södertälje, Stockholms län B 735 4 
Dalälven vid Älvkarleby (Carl XIII:s bro), Uppsala län C1 5 
Mälaren vid Hjulsta (Hjulstabron), Uppsala län C 83 6 
Risforsån vid Löfsta bruk (Masugnsbron), Uppsala län C 112 7 
Olandsån vid Ledsundet, Uppsala län C 483 8 
Bruksdammens utlopp i Forsmark, Uppsala län C 496 9 
Skattmansöån vid Ytterkvarn, Uppsala län C 509 10 
Tärnö sund i Långhalsen, Sörmlands län D 27 11 
Långhalsen vid Sund, Sörmlands län D 51 12 
Nyköpingsån vid Täckhammar (Täckhammarsbron), Sörmlands län D 112 13 
Svartån vid Odensfors (Odensfors bro), Östergötlands län E 38 14 
Motala ström vid Borensberg, Östergötlands län E 47 15 
Motala ström vid Norsholm, Östergötlands län E 138 16 
S Emån vid Upplanda, Vetlanda, Jönköpings län F 75 17 
Emån vid Kleva bruk (Kibbe bro), Jönköpings län F 308 18 
Osån vid Ohs bruk, Jönköpings län F 341 19 
Helgaån S Byvärma, Kronobergs län G 113 20 
Tynnsån vid Magsjöns utlopp i Havet, Kalmar län H 58 21 
Silverån vid Hultsfred (Kyrkbron), Kalmar län H 86 22 
Emån vid Högsby (Tingebro), Kalmar län H 120 23 
S:t Sigfridsån vid S:t Sigfrid, Nybro, Kalmar län H 171 24 
Hagbyån vid Arby kyrka, Kalmar län H 274 25 
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Torvmossens utlopp vid S Kvinneby H 356 26 
Bäck N N Kvinneby, Kalmar län H 357 27 
Mörrumsån i Mörrum¸ Blekinge län K 107 28 
Norjesund (södra bron) vid Norje, Blekinge län K 194 29 
Vramsån SV Tollarps station, Skåne län L 290 30 
Rönneån V Risebergagården (Kätta bro), Skåne län L 404 31 
Pinnån vid Källna, Gångvad, Skåne län L 531 32 
Vramsån vid Ebbarp, Skåne län L 642 33 
Nybroån SV Svenstorps station, Skåne län M 32 34 
Kävlingeån vid Flyinge, Skåne län M 66 35 
Rönneån vid Hasslebro, Skåne län M 72 36 
Bäck öster om Sandåkra, Skåne län M 221 37 
Bäck vid Öveds kyrka, Skåne län M 232 38 
Bråån vid Skarhult, Skåne län M 238 39 
Hörbyån, södra grenen, vid Ö Almarkaröd, Skåne län M 243 40 
Bråån vid Örtofta kyrka, Skåne län M 530 41 
Dybecksån vid Ö Vemmenhög, Skåne län M 1339 42 
Lagans norra gren vid Laholm, Hallands län N 10 43 
Viskan vid Åskloster, S grenen, Hallands län N 28 44 
Suseån vid Boberg i Falkenberg, Hallands län N 100 45 
Nissans östra gren vid Fröslida, Hallands län N 182 46 
Nissan vid Nyebro, Hallands län N 184 47 
Egnaredsbäcken vid Egnared, Källsjö, Hallands län N 241 48 
Viadukt över väg 845 vid Väröbacka, Hallands län N 489 49 
Nordre älv vid Kungälv, Västra Götalands län O 4 50 
Idefjorden vid Svinesund (Svinesundsbron), Västra Götalands län O 6 51 
Örekilsälven SO Munkedals station (Kvistrumsbron), Västra 
Götalands län 

O 37 52 

Kvilleån vid Lilla Jored, Västra Götalands län O 251 53 
Grimån N Karseröd, Västra Götalands län O 262 54 
Almösundet vid Stenungsund (Tjörnbron), Västra Götalands län O 498 55 
Göta älv i Göteborg (Älvsborgsbron), Västra Götalands län O 614 56 
Dalslands kanal vid Långbron, Västra Götalands län P 1 57 
Viadukt över järnväg vid Lund, Röshult, Västra Götalands län P 69 58 
Dalbergsån vid Kvantenburg, Västra Götalands län P 222 59 
Bäck vid Järns skola, Västra Götalands län P 225 60 
Rölandaån öster om Gesäters kyrka, Västra Götalands län P 308 61 
Krokån vid Assarbyn, Västra Götalands län P 330 62 
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Viskan vid Segloraberg, Västra Götalands län P 565 63 
Tidan vid Broholm, Västra Götalands län R 54 64 
Tidan vid Vads kyrka, Tidan, Västra Götalands län R 119 65 
Gullspångsälven vid Ålkärr, Gullspång, Västra Götalands län R 188 66 
Nossan vid Baljefors, Västra Götalands län R 225 67 
Viadukt över västra stambanan vid Odensberg, Västra Götalands län R 233 68 
Lidan vid Lovene, Västra Götalands län R 270 69 
Lillån vid Öm i Skövde, Västra Götalands län  R 293 70 
Göta kanal i Forsvik, Västra Götalands län R 359 71 
Göta kanal vid Tåtorp, Västra Götalands län R 476 72 
Bäck vid Vässtorp 1 km S Vinköl, Västra Götalands län R 850 73 
Klarälven vid Ransäter, Värmlands län S 44 74 
Klarälven vid Höje, Värmlands län S 62 75 
Rottnan vid Årås, Värmlands län S 126 76 
Byälven vid Nysäter, Värmlands län S 170 77 
Sävelns utlopp vid Brunsberg, Värmlands län S 503 78 
Klarälven vid Munkfors, Värmlands län S 784 79 
Byälven vid Stömne (Skasåsbron), Värmlands län S 999 80 
Letälven vid Åtorp, Örebro län T 84 81 
Stora Hammarsundet vid Hammar, Örebro län T 767 82 
Arbogaån vid Röfors, Västmanlands län U 30 83 
Sagån vid Breds kvarn, Västmanlands län U 144 84 
Ravin vid Bernhammars station, Västmanlands län U 180 85 
Österdalälven vid Tunsta, Insjön (Tunstabron), Dalarnas län W 154 86 
Österdalälven vid Gagnef, Dalarnas län W 384 87 
Kanal vid Garpenbergs bruk, Dalarnas län W 490 88 
Vanån vid Siknäs, Gävleborgs län W 555 89 
Voxnan vid Lenninge, Gävleborgs län X 170 90 
Voxnan vid Voxna station, Gävleborgs län X 182 91 
Delångersån V Näsviken, Gävleborgs län X 220 92 
Voxnan vid Lenninge, Gävleborgs län X 627 93 
Ångermanälven vid Sandö (Sandöbron), Västernorrlands län Y 3 94 
Ljungan vid Viskan, Västernorrlands län Y 271 95 
Ljungan vid Torpshammar, Västernorrlands län Y 277 96 
Indalsälven vid Liden, Västernorrlands län Y 332 97 
Alnösundet vid Sundsvall (Alnöbron), Västernorrlands län Y 669 98 
Indalsälven vid Krångede, Jämtlands län Z 2 99 
Ljungan vid Åsansforsen, Jämtlands län Z 81 100 
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Indalsälven vid Kattstrupeforsen, Jämtlands län Z 235 101 
Faxälven i Strömsund (Strömsundsbron), Jämtlands län Z 413 102 
Järpströmmen vid Järpen, Jämtlands län Z 681 103 
Lögde älv vid Mo, Västerbottens län AC 92 104 
Leduån vid Olofsfors, Västerbottens län AC 106 105 
Umeälven vid Marahällan, Vännäs, Västerbottens län AC 239 106 
Umeälven vid Åskilje, Västerbottens län AC 326 107 
Rödån vid Rödånäs, Västerbottens län AC 361 108 
Skellefteälven vid Finnforsen, Västerbottens län AC 408 109 
Öre älv vid Tallberg, gamla järnvägsbron, Västerbottens län AC 547 110 
Umeälven vid Hamptjärnskammen, Vännäs (Tobackabron), 
Västerbottens län 

AC 557 111 

Umeälven vid Vännäs (Brånsbron), Västerbottens län AC 558 112 
Umeälven vid Sörfors (Sörforsbron), Västerbottens län AC 561 113 
Umeälven, östra bron vid Åskilje, Västerbottens län AC 1191 114 
Lulefjärden vid Luleå (Bergnäsbron), Norrbottens län BD 12 115 
Luleälven vid Luleå (Gäddviksbron), Norrbottens län BD 16 116 
Kalixälven i Kalix, Norrbottens län BD 32 117 
Keräsjokis högvattengren vid Nikkala, Norrbottens län BD 70 118 
Keräsjokis östra gren vid Nikkala, Norrbottens län BD 72 119 
Skellefteälven vid Slagnäs, Norrbottens län BD 76 120 
Vassara älv vid Linkanjänkkä, Norrbottens län BD 338 121 
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1919



B 88 Skeboån vid Skebo 
 
Brotyp: Stenvalvbro  
Byggd år: 1885 
Antal spann: 2 

 

 
 
 

En bro som har ovanligt behagliga proportioner med ett rogivande, porlande vatten. Alla 
sinnen njuter vid denna plats. 
 

 
  Foto: Vägverket

2020



B 215 Väddö kanal vid Bagghus färja 
 
Brotyp: Svängbro med anslutande balkrambro 
Byggd år: 1939 
Antal spann: 3 

 

 
 
En bro som är välhållen och tack vare sitt höga läge välexponerad i en trevlig omgivning. 
Bron är mycket rationell och geometriskt strikt i sina former där de nakna, kala betongytorna 
och stålbalkarna med sin gröna färg för tankarna till militära byggnadsverk. 

 
 

 
Foto: Bengt Spade, Industriminnesbyrån 

2121



B 545 Djurösundet (Kiludden, Ramsmora) vid Djurö 
 
Brotyp: Bågbro av betong med över- och underliggande båge samt anslutande kontinuerliga 
balkbroar 
Byggd år: 1962 
Antal spann: 21 

 

 
 

En mycket stor bro som har tilltalande läge och form. Huvudspannets harmoniskt formade 
båge reser sig som ett storslaget landmärke över omgivande arkipelag. En ren bro där det 
bärande och det burna framträder ovanligt tydligt. Luftigheten och rymden i landskapet 
återspeglas dessutom i brons utformning med den högt uppdragna farbanan som liksom 
bågarna avtecknar sig mot himlen i hela sin längd. 

 

 
Foto: Bengt Spade, Industriminnesbyrån 

2222



B 735 Södertälje kanal i Södertälje 
 
Brotyp: Lyftbro med anslutande kontinuerliga balkbroar 
Byggd år: 1964 
Antal spann: 23 

 

 
 
En bro som uppvisar två helt olika sidor. Från kanalen och omgivande landskap ter sig bron 
som en högrest och barriärliknande betongkonstruktion krönt av de två lyftspannen. Väg-
trafikanterna märker dock endast bron vid passage genom lyftspannen, vilka upplevs som 
ganska låga och breda. En i landet ovanlig bro i en trafikintensiv omgivning och som ingår i 
ett brolandskap. 

 

  
Foto: Sven Olof Ahlberg, Kulturbyggnadsbyrån 
 
 

2323



C1 Dalälven vid Älvkarleby (Carl XIII:s bro) 
 
Brotyp: Bågbro med underliggande stålbågar 
Byggd år: 1956 
Antal spann: 3 

 

 
 
En spektakulär miljö; dramatisk m h t fallen; storskalig m h t kraftverket, turistisk m h t de tre 
forsgrenarna, historisk m h t att detta var Dalälvens första fasta bro, kulinarisk m h t de fasta 
fiskena vid forsens fot. 

 
 

 
Foto: Sven Olof Ahlberg, Kulturbyggnadsbyrån 

2424



C 83 Mälaren vid Hjulsta (Hjulstabron) 
 
Brotyp: Svängbro med anslutande kontinuerliga balkbroar 
Byggd år: 1953 
Antal spann: 13 

 

 
 
En mycket lång bro som på ett elegant sätt höjer sig mot det mycket iögonenfallande rörliga 
fackverksspannet som dominerar över det vackra Mälarlandskapet. Det harmoniska intrycket 
förstärks av den i brosammanhang ovanligt smakfulla färgsättningen. 

 

 
Foto: Sven Olof Ahlberg, Kulturbyggnadsbyrån 

2525



C 112 Risforsån vid Löfsta bruk (Masugnsbron) 
 
Brotyp: Stenvalvbro 
Byggd år: 1834 
Antal spann: 1 

 

 
 

Den lilla, läckra bron inleder allén till den pampiga herrgårds- och bruksmiljön vid Löfsta 
bruk. 

 

 
Foto: Vägverket

2626



C 483 Olandsån vid Ledsundet 
 
Brotyp: Stenvalvbro 
Byggd år: 1877 
Antal spann: 2 

 

 
 

 
 
En mycket svåråtkomlig bro som har ovanlig valvform. Unika arrangemang för att förstärka 
valven. 

 
 

 
Foto: Vägverket

2727



C 496 Bruksdammens utlopp i ForsmarkB 
 
Brotyp: Stenvalvbro 
Byggd år: 1820 
Antal spann: 1 

 
 
Den ganska enkla bron ligger mitt i Forsmarks bruk. Lugn och rogivande miljö, lätt att gå 
runt. I öster finns en symmetriaxel från herrgården till kyrkan i väster.  
 

 
Foto: Vägverket 

2828



C509 Skattmansöån vid Ytterkvarn, Uppsala län 
 
Brotyp: Stenvalvbro  
Byggd år: 1876 
Antal spann: 2 

 

 
 
 
En ovanlig broform där bron är sammanbyggd med dammen. Öppningarna är små, låga och 
placerade högt och tätt. NÖ landsfästets höga stödmur är nästan mer dominerande än bron. 
Det ligger en rogivande rastplats (nedströms) invid bron. Här kan man uppleva det strömm-
ande vattnet, blomprakten och fågellivet i lövträden runt omkring.  

 

 
Foto: Vägverket 

2929



D 27 Tärnö sund i Långhalsen 
 
Brotyp: Bågskivbro av betong  
Byggd år: 1931 
Antal spann: 1 

 
 

 
 
En välproportionerad bro som har behagfull välvning i bärverk och farbana. Skönt läge med 
en vägsträckning som medger att trafikanterna kan uppleva bron. 

 
 

 
Foto: Sven Olof Ahlberg, Kulturbyggnadsbyrån 
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 D 51 Långhalsen vid Sund 
 
Brotyp: Balkbro med betongbalkar  
Byggd år: 1926 
Antal spann: 1 

 

 
 

En bastant bro som är placerad i ett högt läge. Huvudbalkarnas utsidor artikulerats genom 
ursparningar som dessvärre är mycket svårbetraktade. Bron har för att vara uppförd 1926 en 
ålderdomlig karaktär. 

 

 
Foto: Sven Olof Ahlberg, Kulturbyggnadsbyrån 
 
 

3131



D 112 Nyköpingsån vid Täckhammar (Täckhammarsbron) 
 
Brotyp: Bågskivbro av betong  
Byggd år: 1942 
Antal spann: 1 

 

 
 

En ganska stor bro som har en behagfull bågform i en skön omgivning. Brons landfästen och 
yttre delar av bärverket är dolda av kraftig vegetation, vilket gör att bron upplevs som 
stympad. 

 
 

 
Foto: Vägverket 
 
 

3232



E 38 Svartån vid Odensfors (Odensfors bro) 
 
Brotyp: Balkbro med betongbalkar 
Byggd år: 1917 
Antal spann: 2 

 

 
 
En mycket tidstypisk bro med uppdragna barriärer som bildar blickfång i ålandskapet. 
Påkostad materialbehandling med omväxlande grov råkoppsten och släta betongytor, vilket 
skapar ett livfullt skuggspel över ytorna. Bron har, genom sin form och sina dekorationer, en 
tydlig stadsbrokaraktär. Bron upplevs på grund av sitt grova bärverk som fortifikatoriskt 
kraftfull. Det är sköna omgivningar kring bron. 

 
 

  
Foto: Bengt Spade, Industriminnesbyrån 
 
 

33



E 47 Motala ström vid Borensberg 
 
Brotyp: Stenvalvbro 
Byggd år: 1787 
Antal spann: 6 

 

  
 
En lång bro av ålderdomligt slag som har stora pelarnosar, stilfulla räcken och ett ovanligt 
välexponerat läge. 

 

 
Foto: Vägverket 
 

34



E 138 Motala ström vid Norsholm 
 
Brotyp: Bågbro av betong med underliggande båge  
Byggd år: 1912 
Antal spann: 3 

 

 
 
Ett av det svenska betongbrobyggandets klassika verk som har en mjuk men ändå spänstig 
valvform. Konstruktivt och formmässigt sammansatt bro som bär sin ålder med värdighet. 
Betongsprutningen har tyvärr suddat ut lite av brons tidigare pregnanta konturer. 

 

 
Foto: Sven Olof Ahlberg, Kulturbyggnadsbyrån 

35



F 75 S Emån vid Upplanda, Vetlanda 
 
Brotyp: Stenvalvbro  
Byggd år: 1859 
Antal spann: 4 
 

 
 

En bro som har ett ålderdomligt utförande och form. Murverket störs dock av de ca 50 cm 
utkragade kantbalkarna. 

 
 

  
Foto: Vägverket 
 
 
 

36



F 308 Emån vid Kleva bruk (Kibbe bro) 
 
Brotyp: Stenvalvbro 
Byggd år: 1890 
Antal spann: 5 

 

 
 

En vacker bro som är placerad i en trevlig miljö. Broformen störs dock av den sentida 
breddningen med de kraftigt konsolerade betongkonstruktionerna och i viss mån av de lite för 
perfekt formade pelarnosarna. 

 

 
Foto: Vägverket 
 
 

37



F 341 Osån vid Ohs bruk 
 
Brotyp: Stenvalvbro 
Byggd år: 1840 
Antal spann: 5 
 
 

 
 

En ganska skönt belägen bro som är placerad i ett från många synpunkter kulturhistoriskt 
intressant område. Brons utseende störs dock av de förhållandevis grova kantbalkarna av 
betong. Räcket är snyggt. 

 

 
Foto: Bengt Spade, Industriminnesbyrån 
 
 
 

38



G 113 Helgaån S Byvärma 
 
Brotyp: Stenvalvbro 
Byggd år: 1822 
Antal spann: 8 

 
 

 
 

Bron är med sina åtta valv ovanligt lång. Senare påbyggnader - stenlist och betongkantbalk - 
förtar de ursprungliga proportionerna något och förgrovar brons former. 

 
 

 
Foto: Bengt Spade, Industriminnesbyrån 
 
 

39



H 58 Tynnsån vid Magsjöns utlopp i Havet 
 
Brotyp: Plattbro av betong  
Byggd år: 1934 
Antal spann: 1 

 

 
 
En bro med bastant bärverk som vilar tryggt på de mycket solida stenlandfästena. De koniska 
betonggardisterna ger bron karaktär. 

 

 
Foto: Sven Olof Ahlberg, Kulturbyggnadsbyrån 
 

40



H 86 Silverån vid Hultsfred (Kyrkbron) 
 
Brotyp: Valvbro av betong.  
Byggd år: 1926 
Antal spann: 1 

 
 

 
 
En bro som tar språnget över ån på den naturligaste platsen och i rät vinkel. Tilltalande 
bågform som delvis förtas av det bedagade utseendet. 

 

 
Foto: Vägverket 
 
 
 

41



H 120 Emån vid Högsby (Tingebro) 
 
Brotyp: Stenvalvbro. Huggen sten 
Byggd år: 1887 
Antal spann: 10 

 

 
 

Detta är en av landets mäktigaste och mest välbyggda stenvalvbroar. Med alla sina valv får 
man en känsla av att bron skuttar över den breda ån i en serie språng. En bro som förtjänar 
mer upp-märksamhet än vad den idag får och som utgör en avgjort storslagen entré till 
centralorten. Idag är det bara fiskefolket som kan njuta av den långa bron. 

 

 
Foto: Vägverket 
 
 

42



H 171 S:t Sigfridsån vid S:t Sigfrid, Nybro 
 
Brotyp: Balkbro med betong- eller stenbalkar.  
Byggd år: Troligen byggd < 1930 
Antal spann: 1 

 

 
 
En kort och bastant bro med tidlöst formspråk. Nätta betonggardister som överensstämmer väl 
med kantbalkens höjd. Huvudbalkarna upplevs dock som grova i relation till resten av bron 

 

 
Foto: Vägverket 

 
 

43



H 274 Hagbyån vid Arby kyrka 
 
Brotyp: Stenvalvbro 
Byggd år: Okänd 
Antal spann: 2 

 
 

 
 

En liten, behagfull, välexponerad bro som är placerad i en pastoral omgivning. 
 

 
Foto: Vägverket 
 

44



H 356 Torvmossens utlopp vid S Kvinneby  
 
Brotyp: Stenvalvbro 
Byggd år: 1890 
Antal spann: 2 

 

 
 

En märklig bro som är placerad i ett märkligt landskap. Den välbyggda brons långa, 
uppmurade ramper med de två små valvöppningarna och brons byggmaterial, kalksten, skapar 
en påtaglig karaktär.  

 

  
Foto: Vägverket 
 

45



H 357 Bäck NN Kvinneby  
 
Brotyp: Stenvalvbro 
Byggd år: 1890 
Antal spann: 1 

 

  
 
En bro som är märklig både beträffande form och byggmaterial. Till följd av de långa 
vingmurarna ser bron stor ut trots att spannet endast mäter några meter. 

 

 
Foto: Vägverket 

46



 
K 107 Mörrumsån vid Mörrum 
 
Brotyp: Stenvalvbro 
Byggd år: 1865 
Antal spann: 2 

 

 
 

En storslagen, tätt trafikerad bro som är placerad i den berömda Mörrumsforsen. Bron är dock 
inte helt lätt att se under vegetationsperioden.  

 
 
 

 
Foto: Vägverket 
 

47



K 194 Norjesund (södra bron) vid Norje 
 
Brotyp: Stenvalvbro 
Byggd år: 1700 
Antal spann: 4 

 
 

 
 

En nätt och ålderdomlig bro som har vackra räcken. Bron förefaller tyvärr att vara ganska 
anonym. Den rika vegetationen på stränderna skymmer bron något. 

 

 
Foto: Bengt Spade, Industriminnesbyrån 
 
 

 

48



L 290 Vramsån SV Tollarps station 
 
Brotyp: Stenvalvbro 
Byggd år: 1833 
Antal spann: 3 

 
 

 
 

En ytterst välexponerad och ålderdomlig bro mitt inne i Tollarps tätort med landets kanske 
längsta pelarnosar vilka i hög grad ger bron dess karaktär. 

 

 
Foto: Vägverket 

49



L 404 Rönneån V Risebergagården  (Kätta bro) 
 
Brotyp: Stenvalvbro 
Byggd år: 1860-talet 
Antal spann: 3 

 

 
 

En bro som har en ovanlig utformning. Spannen är placerade långt från varandra med mycket 
mur mellan och bron har en så kraftig puckel över mittspannet att mötande trafikanter 
knappast ser varandra. Utmärkt vy över bron om man kommer från öster på 
Ljungbyhedsvägen. 

 

 
Foto: Bengt Spade, Industriminnesbyrån 

50



L 531 Pinnån vid Källna, Gångvad 
 
Brotyp: Balkrambro av betong 
Byggd år: 1926 
Antal spann: 1 

 

 
 
Teknikhistoriskt är bron av intresse som en av landets idag äldsta rambalkbroar. Mjukt och 
behagfullt voutade övergångar mellan ramben och huvudbalkar lättar upp den i övrigt strikta 
formen. 

 

 
Foto: Bengt Spade, Industriminnesbyrån 

51



L 642 Vramsån vid Ebbarp 
 
Brotyp: Plattbro av betong  
Byggd år: 1932 
Antal spann: 1 

 

 
 

En tämligen obetydlig brobyggnad som gör sin plikt i det tysta. Bron förefaller inte ha  
förändrats sedan den uppfördes. 

 

 
Foto: Sven Olof Ahlberg, Kulturbyggnadsbyrån 

52



M 32 Nybroån SV Svenstorps station 
 
Brotyp: Stenvalvbro 
Byggd år: 1790 
Antal spann: 6 

 

 
 

Det är en ovanligt stor bro, med en serie små, korta valv, i ett typiskt sydskånskt landskap 
med slättlandsvattendrag, kvarn och tegelbyggnader. Vid en första anblick tror man att bron 
är betongsprutad. Ytan har dock blivit ganska kontrastlös genom att man har "slätat" ut 
fogbruket kraftigt. Bron har en märklig kombination av kalksten och granit. 
 

 
Foto: Vägverket 

53



M 66 Kävlingeån vid Flyinge 
 
Brotyp: Balkbro med betongbalkar  
Byggd år: 1928 
Antal spann: 2 

 

 
 

En skönt belägen bro som har en ganska rustik men välbalanserad form. Den korgbågiga 
valvformen och den svaga puckeln ger spänst åt de ganska grova balkarna. Tyvärr störs 
intrycket något av den grova kantbalken. De sentida galvaniserade räckena och navföljarna 
känns dessutom en smula främmande här. 
 

 
Foto: Bengt Spade, Industriminnesbyrån 

54



 M 72 Rönneån vid Hasslebro 
 
Brotyp: Stenvalvbro  
Byggd år: 1881 
Antal spann: 3 

 

 
 

Detta är en av landets vackraste och skönast belägna stenvalvbroar. Breddningen i början av 
1970-talet är föredömligt utförd. 

 

 
Foto: Vägverket 

55



M 221 Bäck öster om Sandåkra 
 
Brotyp: Plattbro av betong  
Byggd år: 1925 
Antal spann: 1 

 

 
 

En nätt och diskret bro som får karaktär av nubbstensbeklädnaden med utstående, platta fogar 
som bildar ett finmaskigt nät över ytan.  

 

 
Foto: Sven Olof Ahlberg, Kulturbyggnadsbyrån 

56



M 232 Bäck vid Öveds kyrka 
 
Brotyp: Stenvalvbro 
Byggd år: 1765 
Antal spann: 1 

 

 
 

En bro som har ett ovanligt utseende i en kultiverad miljö. 
 

  
Foto: Vägverket 

57



M 238 Bråån vid Skarhult 
 
Brotyp: Stenvalvbro  
Byggd år: 1870 
Antal spann: 2 

 

 
 

En kraftigt förändrad, anonym och svårtillgänglig bro som man måste anstränga sig en smula 
för att kunna bese. Övermurningen är ovanlig med stor vildsten. 

 

 
Foto: Vägverket 

58



M 243 Hörbyån, södra grenen, vid Ö Almarkaröd 
 
Brotyp: Valvbro av betong  
Byggd år: 1919 
Antal spann: 1 

 
 

 
 

En ganska obetydlig bro med påkostade och tidstypiska barriärer. Trots den ganska grova 
konstruktionen har bron en viss elegans. 

 

 
Foto: Vägverket 

59



M 530 Bråån vid Örtofta kyrka 
 
Brotyp: Stenvalvbro 
Byggd år: 1776 
Antal spann: 3 

 

 
 

En bro som är av ålderdomlig typ, ganska skönt belägen i tidlös miljö. 
 

  
Foto: Vägverket 

60



M 1339 Dybecksån vid Ö Vemmenhög 
 
Brotyp: Plattrambro av betong  
Byggd år: 1926 
Antal spann: 1 

 

 
 
En av Sveriges äldsta plattrambroar, som idag ingår som nr två av tre brogenerationer på 
platsen. Bron är förvånansvärt välbehållen trots sin ålder. Säregen nubbstensbeklädnad med 
utstående platta fogar som skapar ett tydligt nätverk över stenytorna. Tillsammans med den 
korta vägstumpen av betong är bron en utmärkt företrädare för 1920- och 30-talens väg och 
brobyggnadskonst. 

 

 
Foto: Sven Olof Ahlberg, Kulturbyggnadsbyrån 

 
 

61



N 10 Lagans norra gren vid Laholm 
 
Brotyp: Stenvalvbro 
Byggd år: 1774 
Antal spann: 1 

 

 
 

Detta är en ganska märklig broplats med "tunga" omgivningar som fästningsruinen, 
kraftverket och kraftverksdammen. Efter breddningen har bron fått en egendomlig, vriden 
form med tydlig skillnad mellan de gamla och nya brohalvorna. 

 

 
Foto: Vägverket 
 

62



N 28 Viskan vid Åskloster, S grenen 
 
Brotyp: Plattrambro av betong 
Byggd år: 1937 
Antal spann: 3 

 

 
 
En bro som vid en första anblick verkar tämligen ny men som vid en närmare granskning 
visar sig ha åtskilliga år på nacken, vilket bl.a. avslöjas av betongytornas kondition och det 
säckande mittspannet. Bron har strikt geometriska former á la 1930-tal och saknar varje 
tendens till mjukhet. Endast vouterna i underkant av den mycket tunna farbaneplattan lättar 
upp bron. 
 

 
Foto: Bengt Spade, Industriminnesbyrån 

 

63



N 100 Suseån vid Boberg i Falkenberg 
 
Brotyp: Stenvalvbro 
Byggd år: 1810 
Antal spann: 1 

 

 
 
En väl sammanhållen blandning av natur- och kulturvärden med vattenfallet och åfåran i sin 
bergskreva resp. den ålderdomliga hembygdsgården och det arkitektoniskt avancerade 
kraftverket från 1961. 

 

 
Foto: Vägverket 
 

64



N 182 Nissans östra gren vid Fröslida 
 
Brotyp: Balkbro med stående parabelfackverk 
Byggd år: 1908 
Antal spann: 1 
 

 
 

En graciös klassiker som med ett nätt språng överbryggar Nissan i ett välexponerat läge. 
 

 
Foto: Vägverket 
 

65



N 184  Nissan vid Nyebro 
 
Brotyp: Bågbro av betong med överliggande båge och vertikala hängstag 
Byggd år: 1908 
Antal spann: 1 

 

  
 

 
En kompakt och grov bågbro som har skarpskurna linjer i ett naturskönt läge. Överbyggnaden 
känns överdimensionerad, inte minst på grund av de grova transversalerna och de jämntjocka 
bågarna, och indikerar brons anmärkningsvärt höga ålder. 
 

  
Foto: Vägverket 

 

66



N 241 Egnaredsbäcken vid Egnared, Källsjö 
 
Brotyp: Plattbro av betong 
Byggd år: 1929 
Antal spann: 1 
 

  
 
En mycket liten och grovhuggen bro som har två mindre kvadratiska öppningar under det 
bastanta stenbärverket. 

 

 
Foto: Vägverket 
 

67



N 489 Viadukt över väg 845 vid Väröbacka 
 
Brotyp: Rambro av betong, konsolerad mot sidorna och med sneda ben, snedbening 
Byggd år: 1972 
Antal spann: 3 
 

  
 
En bro som har ovanligt välproportionerade former; balans mellan spännvidderna; harmoni 
mellan stödens vinkel och de voutade balkarna. Sneda stöd och voutade balkar förmedlar 
känslan av bågen som bärande element och ger intryck av stor spänst. 

 

 
Foto: Vägverket 
 

68



O 4 Nordre älv vid Kungälv 
 
Brotyp: Klaffbro med (fast) underliggande motvikt samt tillhörande tillfartsspann 
Byggd år: 1941 
Antal spann: 3 

 

 
 
En bro, som trots sina förhållandevis höga balkar i sidospannen, ger ett slankt intryck på 
grund av de släta stålytorna. Den spänstiga bågformen på farbanan ansluter väl till 
mittspannets flacka stickbågsform. 

 

 
Foto: Sven Olof Ahlberg, Kulturbyggnadsbyrån 
 

69



O 6 Idefjorden vid Svinesund (Svinesundsbron) 
 
Brotyp: Bågbro av betong med underliggande båge samt tillfartsspann 
Byggd år: 1946 
Antal spann: 9 

 

 
 

Detta är en monumental bro i ett dramatiskt och naturskönt havsnära landskap. Hela bron har 
båge och valv som bärverk, här med ett utförande som utseendemässigt spänner över mer än 
2000 års brobyggande. Sidospannen med granitklädda rundbågevalv associerar till den antika 
romerska byggnadskonsten och kontrasterar effektfullt men ändå harmoniskt mot huvud-
spannets stålarmerade, nakna betongbåge som avspeglar det tekniskt funktionella 1900-talet. 

 

 
Foto: Bengt Spade, Industriminnesbyrån 
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O 37 Örekilsälven SO Munkedals station (Kvistrumsbron) 
 
Brotyp: Stenvalvbro 
Byggd år: 1818 
Antal spann: 3 

 

 
 

Detta är en vacker och mycket välexponerad bro, nästan med lite kontinental touch, belägen i 
en typisk bohusländsk natur. Bron är uppenbarligen uppmärksammad med tanke på den 
smakfulla "förstärkning". 

 

 
Foto: Bengt Spade, Industriminnesbyrån 
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O 251 Kvilleån vid Lilla Jored 
 
Brotyp: Valvbro av stenklädd betong 
Byggd år: 1941 
Antal spann: 1 
 

 
 
En uppenbarligen mycket sent byggd stenklädd betongbro med exakt hugget murverk som ger 
en nästan död yta. Övermurningens långa stenar och de tryckta fogarna skapar en horison-
talitet som förstärker den flacka valvformen. Det är en intressant kontrast mellan den gamla 
och den nya bron. 

 

 
Foto: Bengt Spade, Industriminnesbyrån 
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O 262 Grimån N Karseröd 
 
Brotyp: Stenvalvbro 
Byggd år: 1843 
Antal spann: 1 

 

 
 

Detta är en mycket ålderdomlig och mycket liten bro i pastoral miljö. 
 

 
Foto: Bengt Spade, Industriminnesbyrån 
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O 498 Almösundet vid Stenungssund (Tjörnbron) 
 
Brotyp: Snedkabelbro med tillfartsspann 
Byggd år: 1981 
Antal spann: 9 
 

 
 

Detta är en mycket storslagen bro i ett magnifikt broläge. Bron är iögonenfallande inte minst 
genom sin djärva färgsättning med alla ståldetaljer mönjeröda. Farbanans bågform 
kontrasterar på ett effektfullt sätt mot pylonernas och snedstagens rätlinjighet. Ett brolandskap 
som innehåller flera broar och en tunnel. 

 

 
Foto: Bengt Spade, Industriminnesbyrån 
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O 614 Göta älv i Göteborg (Älvsborgsbron) 
 
Brotyp: Hängbro med tillfartsspann 
Byggd år: 1966 
Antal spann: 19 

 

 
 
 
En monumental bro där huvudspannets fackverkskonstruktion, färgsättning och farbanans 
bågform är tilltalande. De mindre estetiskt tilltalande tillfartsviadukterna av betong; de 
monstruösa betonglådorna som är ankare för hängkablarna; de låga, bredbenta hängbrotornen 
som tvärt slutar i en enkel kantbalk förtar dock helhetsintrycket. 

 

 
Foto: Vägverket 
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P 1 Dalslands kanal vid Långbron 
 
Brotyp: Klaffbro med (rörlig) överliggande motvikt 
Byggd år: 1945 
Antal spann: 1 
 

 
 
En i Vägverket ganska ovanlig brotyp som med sina överliggande balansarmar och sin stora 
betongmotvikt ger bron ett karaktäristiskt utseende. Bron är placerad i sköna omgivningar. 

 

 
Foto: Vägverket 
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P 69 Viadukt över järnväg vid Lund, Röshult 
 
Brotyp: Rambro av betong, konsolerad mot sidorna och med sneda ben 
Byggd år: 1930 
Antal spann: 1 
 

 
 
Detta är en formmässigt och konstruktivt komplex bro. Formen associerar till den schweiziske 
brokonstruktören Maillarts broar. Konstruktivt finns här både balk, ram, snedbening och båge. 
Den sneda korsningsvinkeln medför dessutom en orgie i vinklar. 

 

 
Foto: Vägverket 
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P 222 Dalbergsån vid Kvantenburg 
 
Brotyp: Valvbro av betong 
Byggd år: 1930 
Antal spann: 1 
 

 
 
En ganska stor bro som överraskande dyker upp i det flacka landskapet. Bärverket med sin 
behagfullt utdragna bågform ger bron stor karaktär. 

 

 
Foto: Vägverket 
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P 225 Bäck vid Järns skola 
 
Brotyp: Plattbro av betong 
Byggd år: 1925 
Antal spann: 1 
 

 
 
En mycket liten men pastoralt belägen bro med välgjort stenhuggeriarbete. Om bärverket är 
ursprungligt kan det vara en av de första betongbroarna i landet som uppförts med pre-
fabricerade broelement. 

 

 
Foto: Sven Olof Ahlberg, Kulturbyggnadsbyrån 
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P 308 Rölandaån öster om Gesäters kyrka 
 
Brotyp: Balkbro med valsade stålbalkar 
Byggd år: 1970 
Antal spann: 1 
 

 
 
Ett utsökt broläge med en bro som utan svårighet kan ses av trafikanterna oavsett från vilken 
sida man kommer. Det är mäktiga stenkoner på nedströmssidan. Totalintrycket störs dock av 
den reparerade nordvästra stenkonen. 

 

 
Foto: Vägverket 
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P 330 Krokån vid Assarbyn 
 
Brotyp: Plattrambro av betong 
Byggd år: 1931 
Antal spann: 1 
 

 
 
En bro som har nätta proportioner och är i ett förvånansvärt gott skick. Broplatsen är belägen i 
en trevlig omgivning. Trots att bron är uppförd 1931 är den ett utmärkt exempel på 1920-
talets betong-brobyggande med detaljer som nubbstensklädda murar, betonggardister med 
rörräcken och måttlig storlek. 

 

 
Foto: Bengt Spade, Industriminnesbyrån 
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P 565 Viskan vid Segloraberg 
 
Brotyp: Stenvalvbro 
Byggd år: 1905 
Antal spann: 4 
 

  
 
En ålderdomlig och välexponerad bro som har långa bankmurar och primitiva barriärer. 

 

 
Foto: Bengt Spade, Industriminnesbyrån 
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R 54 Tidan vid Broholm 
 
Brotyp: Balkbro med betongbalkar 
Byggd år: 1926 
Antal spann: 2 

 

 
 
En bro som domineras av horisontella former; vattenyta, balk och räcken. Bron innehåller 
både nya och gamla konstruktionselement – bärverk av betong i kontrast mot landfästen och 
mellanstöd av huggen sten. Det är ett behagfullt broläge. 

 

 
Foto: Bengt Spade, Industriminnesbyrån 
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R 119 Tidan vid Vads kyrka, Tidan 
 
Brotyp: Valvbro av stenklädd betong 
Byggd år: 1929 
Antal spann: 3 
 

 
 
En sentida valvbro som troligtvis är en eftergift till den närbelägna Vads kyrka. Brons 
ursprungliga kvaliteter, de rytmiskt återkommande valven med stenklädda ytor, förtas i stor 
utsträckning av den grova kantbalken, de nya räckena och belysningsstolparna samt inte minst 
av den tätt intill belägna nya gångbron. 

 

 
Foto: Vägverket 
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R 188 Gullspångsälven vid Ålkärr, Gullspång 
 
Brotyp: Valvbro av stenklädd betong 
Byggd år: 1907 
Antal spann: 1 

  

 
 
En ålderdomlig betongbro där betongen är dold med natursten enligt tidens sed. Den stora 
spännvidden och det flacka valvet för tankarna till Risorgimentobron i Rom. Bron hade 
möjligen längsta betongvalvet i Sverige år 1907. 

 

 
Foto: Bengt Spade, Industriminnesbyrån 
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R 225 Nossan vid Baljefors 
 
Brotyp: Stenvalvbro 
Byggd år: 1860 
Antal spann: 3 

 
 

  
 
En ålderdomlig och ovanligt formad (kurva) bro placerad i en ganska skön och typisk 
skaraborgsk vattenmiljö. 

 

 
Foto: Bengt Spade, Industriminnesbyrån 
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 R 233 Viadukt över västra stambanan vid Odensberg 
 
Brotyp: Konsolbalkbro med massiva balkar 
Byggd år: 1933 
Antal spann: 3 
 

 
 
En bro med funktionell form utan estetiska ambitioner, där sidospann och mittspann inte 
bildar en enhet. Bron upplevs snarare som formmässigt och konstruktivt rörig. 

 

 
Foto: Vägverket 
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R 270 Lidan vid Lovene 
 
Brotyp: Langerbalkbro av stål med tillfartsspann 
Byggd år: 1952 
Antal spann: 3 
 

 
 
Ett tilltalande broläge där trafikanterna nalkas bron via S-kurvor, vilket ger goda möjligheter 
att uppleva både bron och hindret. Bågarna upplevs som klena i förhållande till farbane-
balken, vilket karaktäriserar brotypen. Sidospannens kantbalkar och huvudbalkar ligger inte i 
liv med huvudspannets dito, vilket ger ett något oroligt intryck. 

 

 
Foto: Bengt Spade, Industriminnesbyrån 
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R 293 Lillån vid Öm i Skövde 
 
Brotyp: Stenvalvbro 
Byggd år: 1899 
Antal spann: 2 

 

 
 

En liten valvbro byggd i det för området inte helt ovanliga byggmaterialet kalksten. I ett 
nationellt perspektiv är detta dock mycket ovanligt och återfinns egentligen bara runt 
västgötabergen, på Öland och på Gotland. Bron har en ovanlig form med uppdragna barriärer. 

 

 
Foto: Bengt Spade, Industriminnesbyrån 
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R 359 Göta kanal vid Forsvik 
 
Brotyp: Rullklaffbro 
Byggd år: 1956 
Antal spann: 1 
 

 
 
 
En konstruktivt intressant bro som är placerad i en kultur- och teknikhistoriskt intressant 
miljö. Kontrasten är slående mellan den gamla dubbelklaffbron från 1813, Sveriges första 
järnbro, och denna bro. 

 

 
Foto: Sven Olof Ahlberg, Kulturbyggnadsbyrån 
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R 476 Göta kanal vid Tåtorp 
 
Brotyp: Klaffbro med (rörlig) överliggande motvikt 
Byggd år: 1953 
Antal spann: 1 
 

 
 
Bron har ett naturskönt närmast pitoreskt läge vid kanalen med sluss, äldre småhusbebyggelse 
och Vikens närbelägna, stora fria vattenyta. En för svenska förhållanden ganska ovanlig 
brotyp med blandning av nya och gamla konstruktionsprinciper – nitade stålkonstruktioner, 
moderna betongdelar och ett sentida manövermaskineri. Bron avviker i färg, form, material 
och konstruktion från den i övrigt ålderdomliga sluss- och kanalmiljön. 

 

 
Foto: Vägverket 
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R 850 Bäck vid Vässtorp 1 km S Vinköl 
 
Brotyp: Plattbro av betong 
Byggd år: < 1940 
Antal spann: 1 

 

 
 

En liten, välbyggd bro som har ganska grova dimensioner i förhållande till sin storlek. 
Trevligt och konsekvent arrangemang med gardister av betong sammangjutna med bärverket 
och gardister av sten integrerade med landfästena. 

 

 
Foto: Bengt Spade, Industriminnesbyrån 
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S 44 Klarälven vid Ransäter 
 
Brotyp: Bågbro av betong med överliggande båge och vertikala hängstag 
Byggd år: 1940 
Antal spann: 2 

 

 
 
 

En broplats med två mäktiga bågspann som reser sig majestätiskt över den på platsen ganska 
breda och djupt nedskurna Klarälven. Genom de ganska höga älvbrinkarna nalkas 
trafikanterna broplatsen via skärningar, vilket gör att bron uppenbaras med en viss över-
raskningseffekt i ett tämligen sent skede. Brolandskap med sammanlagt tre betongbroar av 
olika typ i naturskön omgivning. 
 

 
Foto: Vägverket 
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S 62 Klarälven vid Höje 
 
Brotyp: Bågbro av betong med överliggande båge och diagonala hängstag 
Byggd år: 1936 
Antal spann: 3 
 

 
 
En stor bro som har sköna former. Det är en intressant kontrast mellan huvudspannets 
kraftfulla bågar och de enkla, mer tillbakadragna sidospannen. Ett utmärkt exempel på en av 
betong-byggnadskonstens många möjligheter att även skapa för ögat tilltalande 
konstruktioner. 

 

 
Foto: Sven Olof Ahlberg, Kulturbyggnadsbyrån 
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S 126 Rottnan vid Årås 
 
Brotyp: Valvbro av betong 
Byggd år: 1922  
Antal spann: 1 
 

 
 
Ovanligt välexponerad bro som är placerad i ett skönt läge. Tilltalande valvform på bärverket 
som harmonierar väl med den storslagna ådalen. 

 

 
Foto: Vägverket 
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S 170 Byälven vid Nysäter 
 
Brotyp: Svängbro med tillfartsspann 
Byggd år: 1942 
Antal spann: 6 

 

 
 

En bro som har ganska behagfulla former med den svagt välda farbanan, de lätta, eleganta 
vouterna nästan som en fågel i flykt – och svängpelarens svampliknande förkroppning. 

 

 
Foto: Sven Olof Ahlberg, Kulturbyggnadsbyrån 
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S 503 Sävelns utlopp vid Brunsberg 
 
Brotyp: Stenvalvbro 
Byggd år: 1827 
Antal spann: 1 
 

 
 

En pastoral plats med en ålderdomlig och åtminstone till det yttre orörd bro som behagfullt 
svänger sig fram över vattendraget. Detta är avgjort en brominneskandidat! 

 

 
Foto: Bengt Spade, Industriminnesbyrån 
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S 784 Klarälven vid Munkfors 
 
Brotyp: Balkbro med stående halvparabelfackverk 
Byggd år: 1902 
Antal spann: 1 
 

 
 
Detta är en bro av imponerande storlek och med ett tidstypiskt utförande. Det intrikata 
fackverket och de rikt utsirade ändtransversalerna understryker känslan av ”mekanoestetik”. 

 

 
Foto: Bengt Spade, Industriminnesbyrån 
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S 999 Byälven vid Stömne (Skasåsbron) 
 
Brotyp: Lådbalkbro med stålbalkar 
Byggd år: 1993 
Antal spann: 11 
 

 
 
En mycket stor bro som tack vare brons svängda form och läget i S-kurva på ett föredömligt 
sätt skapar förutsättningar för trafikanterna att uppleva både hindret och bron. 
Överbyggnadens rena linjer harmonierar väl med omgivningarnas storslagna och natursköna 
landskap. 

 

 
Foto: Vägverket 
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T 84 Letälven vid Åtorp 
 
Brotyp: Stenvalvbro 
Byggd år: 1817 
Antal spann: 5 

 

 
 
En ovanligt öppen och ljus broplats som andas välbehag med den vackra bron i centrum. 

 

 
Foto: Bengt Spade, Industriminnesbyrån 
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T 767 Stora Hammarsundet vid Hammar 
 
Brotyp: Lådbalkbro med balk av betong  
Byggd år: 1994 
Antal spann: 6 

 

 
 
En stor bro som är placerad i ett magnifikt landskap. Brons grundformer är tilltalande. 
Trafikanternas uplevelse av bron är den magnifika utsikten. 

 
 

 
Foto: Sven Olof Ahlberg, Kulturbyggnadsbyrån 

 

101



U 30 Arbogaån vid Röfors 
 
Brotyp: Valvbro i betong 
Byggd år: 1919 
Antal spann: 3 

 

 
 
En bro som hämtat formen från den klassiska stenvalvsbron med flacka stickbågiga valv som 
i tre eleganta språng överbryggar ån. Välgjorda stenhuggeriarbeten i landfästen och 
mellanstöd ackompanjerar den nya tidens byggnadsmaterial – betongen som på ett mycket 
förtjänstfullt sätt modulerats vid kantbalk och räckeskonsoler. En bro som mycket väl skulle 
kunna hävda sig i en stadsmiljö.  

 

  
Foto: Sven Olof Ahlberg, Kulturbyggnadsbyrån 
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U 144 Sagån vid Breds kvarn 
 
Brotyp: Stenvalvbro 
Byggd år: 1880 
Antal spann: 3 

 

 
 
En vacker bro som ligger i en ålderdomlig bebyggelsemiljö och som är ett kulturhistoriskt 
intressant område. 

 

 
Foto: Bengt Spade, Industriminnesbyrån 
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U 180 Ravin vid Bernhammars station 
 
Brotyp: Stenvalvbro 
Byggd år: 1796 
Antal spann: 1 

 

 
 
En verklig doldis, man blir förvånad när man tar sig en närmare titt på bron 

 

 
Foto: Bengt Spade, Industriminnesbyrån 
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W 154 Österdalälven vid Tunsta, Insjön (Tunstabron) 
 
Brotyp: Lådbalkbro med balk av betong 
Byggd år: 1955 
Antal spann: 3 

 

 
 
En bro som trots sitt höga bärverk överbryggar hindret i tre flacka, eleganta språng. Väg-
trafikanterna upplever dock inget av brons sköna former utan märker endast bron som ett 
dunkande ljud vid passage över dilatationsfogarna. Uppmärksamheten dras istället till den 
närbelägna järnvägsbron med dess välexponerade fackverksspann. 

 

 
Foto: Bengt Spade, Industriminnesbyrån 
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W384 Österdalälven vid Gagnef 
 
Brotyp: Flottbro av trä 
Byggd år: 1935 
Antal spann: 11 
 

 
 
En bro som har ett gytter av olika former, material och konstruktionsdetaljer. På grund av 
komplexiteten kan bron upplevas som rörig. Bron som på ett organiskt sätt böjer sig under 
belastning är unik både att betrakta och trafikera. Bron har i ett mycket naturskönt och 
välexponerat läge. 
 

  
Foto: Vägverket 
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W490 Kanal vid Garpenbergs bruk 
 
Brotyp: Stenvalvbro 
Byggd år: 1795 
Antal spann: 1 
 
 

 
 
Herrgårdsbro som bildar en rustik och magnifik entré. Efter bron möter man en välmående 
miljö. Bron byggdes när bruket gick som bäst under Napoleonkrigets slut. En bra plats att 
stanna på. Här kan man avnjuta en lugn miljö med det porlandet vattnet. 

 
 

 
Foto: Vägverket 
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W555 Vanån vid Siknäs 
 
Brotyp: Balkbro med stående parabelfackverk samt fritt upplagd balkbro 
Byggd år: 1919 
Antal spann: 2 
 
 

 
 
En bro med ovanligt välexponerat läge. I detta smått pastorala landskap väntar man sig inte att 
finna en så stor och ålderdomlig bro. Huvudspann som har sköna former inte minst tack vare 
bågarnas låga pilhöjd och överflänsarnas korta sektioner, vilket ger en obruten båge. Vid 
upplagen för huvudspannet bildas en organisk övergång mellan överbyggnad och upplag tack 
vare underflänsens rundade form som även på ett tydligt sätt speglar hur kraften överförs från 
bågen till lagret och landfästet.  

 

  
Foto: Sven Olof Ahlberg, Kulturbyggnadsbyrån 

 

108



X170 Voxnan vid Lenninge 
 
Brotyp: Langerbalkbro av stål med tillfartsspann 
Byggd år: 1959 
Antal spann: 3 
 

 
 
En brotyp som har en kraftig inneboende kontrast mellan balkar och bågar, vilket här framgår 
särskilt tydligt. Färgsättningen med den klarblå bågen mot det ljusa bärverket kompenserar 
dock något av obalansen. Bron ligger i ett naturskönt läge. 

 

  
Foto: Vägverket 
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X182 Voxnan vid Voxna station 
 
Brotyp: Balkbro med stående parabelfackverk 
Byggd år: 1906 
Antal spann: 1 
 
 

 
 
En bro med lätt och luftigt fackverk som överbryggar Voxnan på ett elegant och hovsamt sätt. 
Trots den aktningsvärda åldern är bron i förvånansvärt gott skick. 

 

  
Foto: Vägverket 
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X220 Delångersån V Näsvikens station 
 
Brotyp: Bågbro av betong med överliggande båge och vertikala hängstag 
Byggd år: 1924 
Antal spann: 1  
 

 
 
En kraftfull brokonstruktion som förenar samhällets två halvor. Kompakt överbyggnad som 
med ganska flacka bågar, styva hängstag av betong och tunn farbaneplatta påminner om brons 
höga ålder. 

 

  
Foto: Vägverket 
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X627 Voxnan vid Lenninge 
 
Brotyp: Balkbro med stående trapetsfackverk som har brutna ändståndare 
Byggd år: 1917 
Antal spann: 1 
 
 

 
 
En bro som upplevs som både tekniskt och estetiskt oskön på grund av det tämligen röriga 
fackverket. Bron är dock naturskönt belägen. 

 

  
Foto: Vägverket 
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Y3 Ångermanälven vid Sandö (Sandöbron) 
 
Brotyp: Bågbro av betong med underliggande båge samt tillfartspann 
Byggd år: 1943 
Antal spann: 36 
 
 

 
 
Det jättesprång som huvudspannets nästan osannolikt stora båge tar över den breda älven 
förstärks av farbanans markanta bågform. Detta är landets och ett av världens mäktigaste 
bågspann av betong och definitivt en av landets "nationalbroar". En hisnande upplevelse att 
färdas söderifrån över bron på en farbana som stiger uppåt mot brohjässan över 40 meter utan 
att man ser något av brons bärverk. 

 

  
Foto: Bengt Spade, Industriminnesbyrån 
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Y271 Ljungan vid Viskan 
 
Brotyp: Balkbro med hängbroformat stående fackverk 
Byggd år: 1924 
Antal spann: 3 
 
 

 
 
En fackverksbro med en i vägbrosammanhang unik form som associerar till den klassiska 
hängbroformen. En intressant konstruktion som har ett stort pendellager vid det inhängda 
mittspannets infästning. Bron har ett centralt och viktigt läge i det behagfulla 
älvdalslandskapet. 

 

 
Foto: Sven Olof Ahlberg, Kulturbyggnadsbyrån 
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Y277 Ljungan vid Torpshammar 
 
Brotyp: Bågbro av betong med underliggande båge 
Byggd år: 1937 
Antal spann: 3 
 
 

 
 
En bro med tilltalande form i de tre, rytmiskt upprepade bågarna som med hjälp av fin-
lemmade pelare bär den ganska tunna farbaneplattan. Nätta dimensioner överlag gör den 
ganska stora bron till en behaglig upplevelse. 

 

 
Foto: Vägverket 
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Y332 Indalsälven vid Liden 
 
Brotyp: Langerbalkbro av betong 
Byggd år: 1955 
Antal spann: 2 
 
 

 
 
Detta är ett av landets mäktigaste och skönaste älvlandskap! Det torde vara svårt att hitta ett 
bättre broläge för en bågbro som denna. Brons markanta överbyggnad är nödvändig här för att 
något så när harmoniera med omgivningen. 

 

 
Foto: Sven Olof Ahlberg, Kulturbyggnadsbyrån 
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Y669 Alnösundet vid Sundsvall (Alnöbron) 
 
Brotyp: Lådbalkbro av betong med tillfartsspann 
Byggd år: 1964 
Antal spann: 20 
 
 

 
 
Alnöbrons höga, släta mellanpelare och skarpt skurna bärverk ger ett avskalat intryck. 
Farbanans puckelform och balkarnas bågformer balanserar dock intrycket hos detta stor-
slagna byggnadsverk som vid uppförandet var Sveriges längsta bro. 

 

 
Foto: Vägverket 
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Z2 Indalsälven vid Krångede 
 
Brotyp: Bågbro av betong med underliggande båge samt tillfartsspann 
Byggd år: 1933 
Antal spann: 5 
 
 

 
 
Bron har en teknikintensiv omgivning med Krångede kraftverk, utomhusställverk, 
fackverksstolpar och flottningsränna. Bron har en extremt funktionalistisk form, här finns 
inget av de sköna proportioner som man t.ex. kan se i Norsholm- och Vibroarna. 
Krångedebron är så att säga ut-dragen på längden med den flacka och låga bågen och de 
långsträckta sidospannen. 

 

  
Foto: Vägverket 
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Z81 Ljungan vid Åsansforsen 
 
Brotyp: Stenvalvbro 
Byggd år: 1851 
Antal spann: 1 
 

 
 
Detta är landets kanske största stenvalv. En mäktig, skön bro, forsande vatten, skogsklädda 
dalsluttningar, rastplats - vad kan man mer begära av en broplats? 

 
 

 
Foto: Bengt Spade, Industriminnesbyrån 
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Z235 Indalsälven vid Kattstrupeforsen 
 
Brotyp: Bågskivbro av betong 
Byggd år: 1935 
Antal spann: 1 
 
 

 
 
Detta är en dramatisk broplats, särskilt vid frivattentappning. Ett mäktigt spann som har en 
kraftfull och tydligt markerad båge. Det finns en intressant kontrast mellan det funktionella 
räcket – rätvinklighet i en ständig upprepning; det massiva bärverket – bågform och stora 
släta betongytor; samt stödmurarna – natursten med råkopp. 

 

  
Foto: Sven Olof Ahlberg, Kulturbyggnadsbyrån 

 

120



Z413 Faxälven vid Strömsund (Strömsundsbron) 
 
Brotyp: Snedkabelbro 
Byggd år: 1956 
Antal spann: 3 
 
 

 
 
En vackert belägen bro som har en tilltalande bågformad farbana och färgsättning. En 
intressant textur på pylonerna bildas i viss belysning på grund av nitförbandens tusentals 
skallar. En inre obalans finns dock mellan de ganska låga pylonerna och det långa bärverket. 

 

  
Foto: Bengt Spade, Industriminnesbyrån 

 

121



Z681 Järpströmmen vid Järpen 
 
Brotyp: Balkbro med stående parabelfackverk 
Byggd år: 1909 
Antal spann: 3 
 

 
 
En klassisk stålbro placerad i ett storslaget öppet, luftigt och fjällnära landskap. Ett skol-
exempel på högsta möjliga exponering där trafikanterna närmar sig bron via nedförsbackar 
och kurvor, vilket skapar utmärkta förutsättningar att tillgodogöra sig bron. Bron ligger i ett 
brolandskap tillsammans med de nedströms belägna broarna för järnväg och Europaväg 14. 

 

  
Foto: Bengt Spade, Industriminnesbyrån 
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AC 92 Lögde älv vid Mo 
 
Brotyp: Balkrambro av betong  
Byggd år: 1938 
Antal spann: 2 
 

 
 
 

En bro med tidlös elegans, med ett rent och funktionellt formspråk som avspeglas i den 
ursprungliga räckeskonstruktionen. Enda extravagansen är vouternas delikata måsvingeform 
som ger bron dess karaktärsfulla utseende. 

 
Foto: Vägverket 
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AC 106 Leduån vid Olofsfors 
 
Brotyp: Balkrambro av betong  
Byggd år: 1934 
Antal spann: 1 
 

 
 
En tämligen lågbyggd balkrambro med behagfullt voutade balkar. Brobyggnaden av betong 
kontrasterar mot omgivande kulturhistoriska miljöer men bidrar samtidigt genom material och 
form till totalupplevelsen av platsen.  

 
 

 
Foto: Vägverket 
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AC 239 Umeälven vid Marahällan, Vännäs 
 
Brotyp: Bågbro av betong med överliggande båge och diagonala hängstag med tillfartsspann 
Byggd år: 1933 
Antal spann: 7 

 

 
  

En bro som är stor och välexponerad. Traditionella delar spelar här mot nydanande 
konstruktioner med granitmurverk och nitade förband mot betong och Nielsenstag. En av de 
många stora broar som ger Vännäs centralort mycket av dess karaktär. 
 

 
Foto: Bengt Spade, Industriminnesbyrån 
 

125



AC 326 Umeälven vid Åskilje 
 
Brotyp: Langerbalkbro av stål  
Byggd år: 1965 
Antal spann: 1 

 

 
 
Stålbågarnas nätta dimensioner är signifikanta för brotypen och ger tillsammans med de 
slanka hängstagen ett luftigt intryck. Bron får sin karaktär av övre vindförbandens V-stag som 
med en upprepningens estetik kröner brobyggnaden. En utpräglat norrländsk broplats med 
flera stora broar som reser sig markant över det tämligen flacka landskapet vars stora fria 
vattenytor bidrar till att framhäva broarna. 

 

 
Foto: Sven Olof Ahlberg, Kulturbyggnadsbyrån 
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AC 361 Rödån vid Rödånäs 
 
Brotyp: Balkrambro av betong 
Byggd år: 1932 
Antal spann: 1 

 

 
 
En ganska liten och oansenlig bro som har en behaglig bågform på balkarnas underflänsar. 
Trots att bron inte syns från vägen är dess närvaro påtaglig på grund av den insmalnade 
vägbanan, räckena och Rödån. 

 

 
Foto: Sven Olof Ahlberg, Kulturbyggnadsbyrån 
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AC 408 Skellefteålven vid Finnforsen 
 
Brotyp: Balkbro med stående parabelfackverk 
Byggd år: 1927 
Antal spann: 1 

 

  
 
En ganska liten fackverksbro av klassiskt järnvägssnitt med karakteristiskt bågformat bärverk. 
Teknikintensiv miljö med fem generationer kraftverk varav två visas som museum. Bron har 
ett naturskönt läge vid den branta forsen. 

 

 
Foto: Vägverket 
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AC 547 Öre älv vid Tallberg, gamla järnvägsbron 
 
Brotyp: Balkbro med hängande parabelfackverk 
Byggd år: 1891 
Antal spann: 4 

 

  
 
Detta är en verklig klassiker bland svenska fackverksbroar uppförd av det anrika 
stockholmsföretaget Bergsunds Mekaniska Werkstad. Bron reser sig lätt och luftigt på sina 
mycket höga Eiffeltornsliknande fackverksbockar och avtecknar sig likt ett gigantiskt 
spindelnät mot himlen. Trots den aktningsvärda åldern bär bron fortfarnde förtjänstfullt den 
tunga trafiken. Bron är placerad i ett av landets mest storslagna brolandskap. 

 

 
Foto: Sven Olof Ahlberg, Kulturbyggnadsbyrån 
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AC 557 Umeälven vid Hamtjärnskammen, Vännäs (Tobackabron) 
 
Brotyp: Bågbro av betong med överliggande båge och diagonala hängstag 
Byggd år: 1934 
Antal spann: 1 

 

 
 

En mäktig, lång, hög och smal bro som genomgått få förändringar under de år som gått sedan 
den byggdes. En av de stora broarna i brokommunen Vännäs! 
 

 
Foto: Sven Olof Ahlberg, Kulturbyggnadsbyrån 
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AC 558 Umeälven vid Vännäs (Brånsbron) 
 
Brotyp: Langerbalkbro av stål med tillfartsspann 
Byggd år: 1957 
Antal spann: 3 

 

 
 

En mäktig bro som med två stora språng tar sig över den breda älven. Bron ligger i storslaget 
landskap. 

 

 
Foto: Vägverket 
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AC 561 Umeälven vid Sörfors (Sörforsbron) 
 
Brotyp: Balkbro med stående parabelfackverk  
Byggd år: 1912 
Antal spann: 1 

 

 
 

Bron kan liknas vid ett stort Meccanobygge som med ett jättesprång tar sig över den mäktiga 
älvfåran. Bågkaraktären förstärks av den mittplacerade extrabågen. 

 

 
Foto: Bengt Spade, Industriminnesbyrån 
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AC 1191 Umeälven, östra bron vid Åskilje 
 
Brotyp: Bågbro av betong med överliggande båge och vertikala hängstag  
Byggd år: 1958 
Antal spann: 2 

 

  
 
Ett storslaget, vattendominerat broläge med utpräglad ”Norrlandskaraktär”. Stora spänn-
vidder ger ett högrest och pregnant bärverk vars slanka hängstag bär upp de tunna farbane-
plattorna likt strängarna i en harpa. 

 

 
Foto: Sven Olof Ahlberg, Kulturbyggnadsbyrån 
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BD 12 Lulefjärden vid Luleå (Bergnäsbron) 
 
Brotyp: Bågbro av stål med överliggande båge och  diagonala hängstag med tillfartsspann 
Byggd år: 1954 
Antal spann: 18 

 

  
 
En mycket lång och kraftfull bro som bildar en storslagen entré till Luleå centrum. De åter-
kommande bågspannen leder trafikanterna på ett naturligt sätt över den breda Lulefjärden. 
Intrycket dämpas dock något av den asymetriska indelningen av bärverket. 

 

 
Foto: Bengt Spade, Industriminnesbyrån 
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BD 16 Luleälven vid Luleå (Gäddviksbron) 
 
Brotyp: Bågbro av stål med överliggande båge och diagonala hängstag  
Byggd år: 1941 
Antal spann: 6 

 

 
 
En praktfull och storslagen bro som med sina rytmiskt återkommande bågar har en utpräglad 
brokaraktär. Renheten i brons linjer förtas något av de senare tillkomna rören som förenar 
hängstagen. 

 

 
Foto: Sven Olof Ahlberg, Kulturbyggnadsbyrån 
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BD 32 Kalixälven i Kalix 
 
Brotyp: Lådbalkbro med balk av betong  
Byggd år: 1957 
Antal spann: 5 

 

  
 
En stor och välexponerad betongbro med behagliga bågformer som dessvärre inte har använts 
fullt ut i de yttre sidospannen. Det utmärkta broläget har inte utnyttjats för att låta 
trafikanterna få en stilfull entré till Kalix.  
 

  
Foto: Bengt Spade, Industriminnesbyrån 
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BD 70 Keräsjokis högvattengren vid Nikkala 
 
Brotyp: Stenvalvbro 
Byggd år: 1772 
Antal spann: 1 

 

 
 

Hela den långa bron, eller rättare brobanken över den forna Nikkalafjärden, är till följd av sin 
lågbyggnad mycket diskret och man varsnar den inte direkt när man stannat på rastplatsen där 
den gömmer sig i den glesa björkskogen. Det är först när man ser en broskylt som man blir 
säker på att detta är den gamla landsvägens bro med dess 250 meter långa bankmurar. 

 

 
Foto: Vägverket 
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BD 72 Keräsjokis östra gren vid Nikkala 
 
Brotyp: Stenvalvbro 
Byggd år: 1772 
Antal spann: 1 

 
 

 
 

Hela den långa bron, eller rättare brobanken över den forna Nikkalafjärden, är till följd av sin 
lågbyggnad mycket diskret och man varsnar den inte direkt när man stannat på rastplatsen där 
den gömmer sig i den glesa björkskogen. Det är först när man ser en broskylt som man blir 
säker på att detta är den gamla landsvägens bro med dess 250 meter långa bankmurar. 

 
 

 
 Foto: Vägverket 
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BD 76 Skellefteälven vid Slagnäs 
 
Brotyp: Bågbro av betong med överliggande båge och vertikala hängstag  
Byggd år: 1942 
Antal spann: 1 

 

  
 
Klassisk norrländsk bromiljö med forsande, brett vatten, andra broar, kraftverk, fasta fisken 
och obebyggda stränder. Det är en ovanlig form på bågarnas sektion. 

 

 
Foto: Vägverket 
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BD 338 Vassara älv vid Linkanjänkkä 
 
Brotyp: Stenvalvbro  
Byggd år: 1880-talet 
Antal spann: 3 

 

 
 
En ståtlig bro på en plats som ljudmässigt domineras av forsens rogivande brus och som inte 
störs av ljuden från vägen. Särskilt tilltalande är miljön på grillplatsen vid SV landfästet. 

 

 
Foto: Vägverket 
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