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Utredning broalternativ
Uppdraget omfattar:
– Inspektion av befintlig konstruktion
– Kostnadsberäkning/faktauppgifter för reparation av befintlig konstruktion (krav BK1)
– Kostnadsberäkning/faktauppgifter för att göra byggväg till ordinarie väg
Befintlig vägbro 40-2116-1
Noteringar vid platsbesök 130313:
- Broräcke av vinkeljärn – uppfyller ej dagens krav
- Anslutande vägräcken för korta
- Rörelser i samtliga vingmurar. Östra sidan sämst med sidorörelser på 25cm.
- Sättningar i anslutande vägbankar
- Västra frontmuren utförd i sten och östra i betong
- Ritningar saknas vilket gör att betongkvalitet, armering och grundläggning ej är kända.
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Åtgärder befintlig bro (krav BK 1)
Befintlig konstruktion är i ett så dåligt skick att en reparation med målet att uppnå BK1 inte är
möjlig utan konstruktionen måste ersättas med en ny.

Förslag: ny rörbro i befintligt läge
-

-

Befintlig bro rivs och ersätts med en rörbro 2- 3m i diameter.
Utnyttja byggvägen för biltrafik under byggtiden.
Ny bro placeras något längre nedströms för att kunna monteras utan att man behöver
röra befintlig byggväg. Detta får ges som en förutsättning för projekteringen. Exakt
läge/bredd kan inte anges nu utan det får projekteringen ge svar på.
Huggna stenar från befintlig konstruktion kan återanvändas i slänter (se exempel nedan)
80års livslängd
5m fri brobredd

Uppskattad kostnad (exkl. moms):
Projektering:

Vägräcke:

250 000kr (vattenteknisk utredning, geoteknik och framtagande av
ritningar och beskrivningar)
680 000kr (förutsatt 17m bottenlängd, beläggning på 20m vägsträcka och
rivning av befintlig konstruktion ingår)
50 000kr

SUMMA

980 000kr

Byggnation rörbro:
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Exempel på en rörbro
Exempel på en av Trafikverket utförd rörbro där man använt sig av huggen sten i anslutande
slänter. Ger mindre släntbredder och ser snyggare ut. Bifogar även en ritning.

EXEMPEL: Huggen sten i slänter

EXEMPEL: Bro/väg förses med vägräcke

EXEMPEL: Andra sidan på trumman är rakt skuren och här har man lagt
huggen sten och gabioner för att få en mindre släntbredd. Kan vara ett alternativ för
den nya trumman då det blir trångt mot byggvägen.
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Behålla byggväg
Noteringar vid platsbesök 130313:
-

Byggväg saknar vägräcke
Dålig sikt och trångt i kurva vid berg.
Branta slänter
Rörbro i byggvägen saknar rostskydd (målning)
Motfyllning mot rörbron ej utförd på rätt sätt
Grundläggning okänd.

Åtgärder som krävs för att göra byggvägen permanent:
-

-

Komplettera med vägräcke ca 50m på var sida om vägen, vägbredden blir ca 3m.
Trafiken blir enkelriktad.
Slänter kompletteras med gabioner, ca 20m på var sida om vägen. Förutsätter att en rad
1m höga gabioner räcker för att uppnå släntlutning 1:1,5 - 1:2.
Bergsprängning för att ge plats åt vägbredning i kurva vid berg samt bättre
siktförhållanden
Rörbron får en kortare livslängd än rörbro som är utförd enligt Trafikverkets regler.
Idag räknar man en livslängd på 80år för rörbroar. Uppskattar att livslängden på den
ditlagda rörbron är ca 30-40år.
Befintlig brokonstruktion (betong) stängs av för all motortrafik, får endast användas för
gång och cykeltrafik.
Godkännande krävs av länsstyrelsen för att rörbron ska få vara kvar permanent. Nu
finns ett tillstånd som förutsätter att konstruktionen är en temporär lösning.

Uppskattad kostnad (exkl. moms)
Vägräcke:
50 000kr
Gabioner:
100 000kr
Sprängning/breddning 50 000kr
SUMMA

200 000kr
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Bidrag från Trafikverket
Bidrag finns att söka hos Trafikverket för underhåll och investering. Kontakta Trafikverkets
kundtjänst för mer information: 0771-921 921.

Rekommendation
Min rekommendation är att utföra en ny rörbro i befintligt broläge. Då detta ger en konstruktion
med en livslängd på 80år och en bra linjeföring på vägen.
Starta med den vattentekniska utredningen som ger svar på vilken dimension som krävs för en
ny konstruktion. Om utredningen visar att det räcker med ett rör som är mindre än 2m i
diameter innebär detta att konstruktionen inte längre klassas som bro utan en vägtrumma. Detta
skulle i så fall innebära en lägre kostnad för projektering och byggande.
Exempel på företag som kan utföra den vattentekniska utredningen är Sweco och Vectura.

Med vänlig hälsning
Vreta Konsult
Eva Larsson

BILAGA: Ritning 15-1825-1 a
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