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Förord 

Västerbottens broar är en del i länets historia. De berättar om 
bebyggelsens och kommunikationernas utbredning och om teknik-
historiska landvinningar. Många gamla broar har ersatts av nya som 
bättre fyller vår tids krav på vägbredd och bärighet. Det kan dock 
finnas anledning att gå varsamt fram. Denna inventering presenterar 
ett urval av länets äldre broar som är särskilt intressanta. 

Att bevara gamla broar är ofta ett intresse för de närboende. Det 
senaste 'året har byamännen i Selet renoverat sin hängbro. När bya-
föreningar och motsvarande har engagerat sig för sin bro kan det 

. vara ett skäl att reparera den i stället för att riva och bygga nytt -
eller att bygga den nya bron så att den gamla kan finnas kvar vid 
sidan om. 

Vi är många vid Länsstyrelsens kulturmiljöenhet som har arbetat 
med broinventeringen sedan åtta år. Martin Bergström gjorde den 
grundläggande inventeringen 1988 och den har sedan använts vid 
handläggningen av ärenden om broar. Anna-Karin Lindqvist lycka-
des 1992 bringa rapporten i nästan tryckfärdigt skick. 1994/95 har 
Kristina Dalgård gjort den slutliga versionen av texten och de kon-
troller av brobeståndet som var nödvändiga eftersom flera broar 
bytts ut de senaste åren. Vägverket och Banverket har lämnat stor 
hjälp vid genomförandet av arbetet, både med själva inventeringen 
och med synpunkter på texten. Bokens tryckning är finansierad av 
Vägyerket, Region Norr och Banverket, Norra Regionen. 

Broar är stora byggnadsverk som ligger väl synliga ute i natu-
ren, men det är ingen garanti för att de finns registrerade i de arkiv 
som är grunden för denna inventering. Därför är den säkert inte 
fullständig. Om denna bok kommer i händerna på någon spm saknar 
"sin" bro, blir vi enbart tacksamma om vi får veta det. 

Det går knappast att göra en värdering av broarna som gäller 
för all framtid. Vi kommer att arbeta vidare, bland annat med led-
ning av de synpunkter på denna bok som kan komma in till Läns-
styrelsen. 

Karin Eriksson 
Länsantikvarie 
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Inledning 

Bakgrund och syfte 
Västerbottens län är rikt på älvar, åar och 
bäckar. Länet är också vidsträckt med en spridd 
bebyggelse och har över 900 mil allmänna vä-
gar. Det är den längsta väglängden bland de 
svenska länen. Här finns också det största anta-
let broar på allmän väg - inte mindre än ca 900 
av landets totalt 11 700 allmänna vägbroar finns 
i Västerbottens län. 

Riksdag och regering fattade år 1994 beslut 
om investeringar i vägar och järnvägar för 98 
miljarder kronor under den närmaste tioårs-
perioden. Investeringarna omfattar satsningar 
både på de nationella väg- och järnvägsnäten 
och bärighetssatsningar på länsvägarna. Det 
medför utbyte eller förstärkning av åtskilliga 
broar. Sedan 1987 upprättas också särskilda 
bärighetsplaner för det statliga vägnätet, som hu-
vudsakligen är inriktat på att förstärka eller er-
sätta broar med dålig bärighet. Vägbroarna skall 
anpassas till Europastandarden 60 ton. Det är 
därför idag mera aktuellt än någonsin att skapa 
en översikt över länets broar och ett underlag 
för de nödvändiga bevarandeinsatserna. 

Under 1950-talet genomfördes en bro-
inventering i samarbete mellan Riksantikvarie-
ämbetet och dåvarande Väg- och vattenbygg-
nadsstyrelsen. Vid det tillfället registrerades i hu-
vudsak äldre stenvalvsbroar. Synen på vårt kul-
turarv har sedan dess genomgått stora föränd-
ringar och kommit ·att omfatta inte bara sådana 
lämningar som är specifikt ålderdomliga utan 
även det typiska för en viss tid. Som element 1 

landskapet speglar broarna dessutom vår historia 
och samhällsutveckling. 

Omkring 1980 genomfördes broinvente-
ringar i flera län. Denna rapport bygger på en 
inventering som i huvudsak genomfördes 1988, 
men har kompletterats och reviderats 1992 och 
1994. Inventeringen är ett underlag för en anti-
kvarisk bedömning av broarnas kulturhistoriska 
värde. I rapporten föreslås vilka broar som bör 
bevaras. 
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Definitioner 

Enligt Nationalencyklopedin definieras bro på 
följande sätt: byggnadsverk som leder en väg, 
järnväg, kanal eller vattenledning etc över ett 
hinder, såsom korsande väg, järnväg, vattendrag 
eller ravin. 

I inventeringen ingår broar med minst 3 
meters spännvidd. Stenvalvsbroar är med obero-
ende av spännvidd. Ett fåtal intressanta kortare 
stenbalkbroar har också tagits med. Invente-
ringen omfattar broar byggda före 1945, enstaka 
nyare broar finns också med. 

Broarna har också delats in efter arten av 
den trafik som de skall betjäna: vägbroar, 
järnvägsbroar och gångbroar. Som övriga be-
tecknas några broar som inte kunnat hänföras till 
någon av huvudgrupperna. Grupperingen är 
gjord efter den ursprungliga användningen. En 
järnvägsbro som numera används som lands-
vägsbro finns därför upptagen bland järnvägs-
broarna. 

Broar på allmän väg finns med i invente-
ringen. När det gäller kommunala och enskilda 
broar är ambitionen att de intressanta broarna 
skall vara med, men listan är säkert ofullständig. 
Både bland järnvägs- och landsvägsbroarna finns 
reservbroar som nu är avstängda, men möjliga 
att återställa för trafik. Några kvarvarande 
järnvägsbroar på nedlagda linjer ingår i invente-
ringen. 

Bilaga 1 är en förteckning över samliga broar 
som ingår i inventeringen. Förteckningen är sor-
terad i första hand efter konstruktion och bygg-
nadsmaterial, i andra hand efter kommun. 

Bilaga 2 visar olika brokonstruktioner och bro-
detaljer. Dessa begrepp används i texten och i 
förteckningarna över broarna. 

Bilaga 3 är en karta som visar de kulturhisto-
riskt värdefulla broarna. 



Betongbågbro över Bysk'eälven vid Myrheden på Stambanan genom Övre Norrland. Stenlandfästena är de 
ursprungliga från 1893, överbyggnaden från 1941. 

Stenvalvbro byggd 1904 över Bredträskbäcken sydost om Vänjaurträsk. Väg 353 Lycksele-Bjurholm. 
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Broarna i Västerbottens historia 

Vägar och resor 

Personkontakter och varutransporter i äldre tid 
förutsatte resor som var långsamma och stra-
patsrika. På sommaren tog man sig fram genom 
länet till fots på stigar och med båt på älvar och 
sjöar. De långväga varutransporterna skedde med 
fartyg längs kusten. På vintern gick färden med 
häst och släde ( eller ren och ackja) på vinter-
vägarna, som ofta hade kortare och bekvämare 
sträckningar över sjöar och myrar. Landvägen 
kunde tunga transporter i stort sett bara utföras 
på vintern. För delar av länets· inland var det 
dessa förutsättningar som gällde ända in i vårt 
sekel. 

På 1600-talet blev hela kustlandsvägen ge-
nom länet framkomlig med häst och vagn även 
sommartid. Under 1700-talet spreds vägnätet i 
kustsocknarna, på 1800-talet kom de första "rik-
tiga" vägarna i Lappmarken. Vägarna gick mitt 
igenom byarna och sträckningen anpassades efter 
terrängen. Man byggde om möjligt där underla-
get var fast, så att vägunderhållet inte blev allt-
för arbetskrävande. Åsar är ett idealiskt underlag 
för väg, men tyvärr inte så vanliga i Västerbot-
ten längs de sträckor där. vägarna behövdes. · 
Ibland kunde man inte undvika myrar och måste 
då lägga ut kavelbroar. 

Sveriges rikes lag 1734 

Byggningabalken XXV Cap: Om vägar och 
broar, huru the giöras och byggas skola 

1 § Landsväg skal läggas i länet ther den tarf-
vas; och låte Konungens Befalningshafvande 
vid Tinget ransaka, hvar den jämnast och 
genast giöras kan. 

2 § Landsväg skal vara tijo alnar bred... Väg 
till Ting, Kyrkio och qvarn, så ock annar 
farväg sex alnar; bro öfver ström eller bäck 
efter Thy som vägens bredd är. 

8 § Alle, som å landet hemman äga eller bruka, 
skola vägar rödja, och broar bygga; 
Städerne rödje och hålle väg och broar, så 
långt stadens ägor räcka. 
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Kustlandsvägens betydelse för de långväga 
resorna minskade vid 1800-talets mitt, då kon-
takterna med omvärlden blev snabbare och be-
kvämare med ångbåtarna längs kusten. Järnvä-
gen innebar en ny transportrevolution på 1890-
talet. Järnvägsstationerna blev knutpunkter i 
kommunikationssystemet. Med det nya seklet 
kom bilarna som åter ökade det långväga resan-
det på landsvägarna. Dessa byggdes ut över lä-
net så att det allmänna vägnätet i början av 
1960-talet i stort sett hade sin nuvarande utbred-
ning. Sedan dess har man ägnat sig åt breddning 
av vägarna, omläggning av sträckningar, för-
stärkning och beläggning. 

Vägbroar 

Där landsvägarna korsar vattendrag behövs broar 
eller färjor. På de större vägarna byggdes broar 
över bäckar och åar, medan det länge var färjor 
över de stora älvarna. Längs kustlandsvägen er-
sattes färjan över Skellefteälven med en bro re-
dan 1737 medan Lögdeälven fick vänta på sin 
bro till 1859 och Umeälven ända till 1863. När 
vägen från Umeå till Degerfors (Vindeln) 
förlängdes till Lycksele 1826 var det i början 
färjor över Vindelälven''vid Ekorrsele och över 
Umeälven mellan Karonsbo och Tannsele. Nu 
finns det bara en färja kvar på allmän väg -
över Vindelälven vid Björksele - och även dess 
dagar är räknade. 

De äldsta bevarade broarna i länet är sådana 
. som ursprungligen byggdes längs kustlandsvägen 
eller annan större genomfartsväg, men som und-
gått att ersättas av större och modernare broar 
genom att vägens sträckning har ändrats. De 
gamla broarna har nu fått en blygsammare roll 
längs länsvägar eller enskilda vägar. I de fall en 
gammal bro har rivits då den ersatts av en ny 
kan man ofta se kvarlämnade landfästen och an-
dra rester av den gamla bron intill den nya. 



Brokonstruktioner och material har förändrats 
över tiden: 

Stenbroar 

Träbroar 

T 

1850 1900 

Stålbroar 

Betongbroar 

1 
1950 

Schematisk bild över när olika material kommit 
till användning i broar. 

Träbroar var givetvis det vanligaste i äldre 
tid. I det skogrika Västerbotten var det fram till 
slutet av 1800-talet en självklarhet att de stora 
markägarna, vanligen staten, skulle skänka de 
stockar som behövqes för brobyggen. På grund 
av materialets förgänglighet finns endast ett fåtal 
träbroar kvar, varav 14 finns med i invente-
ringen - samtliga på det enskilda vägnätet. Troli-
gen finns det fler, men någon noggrannare ge-
nomgång har tyvärr inte kunnat genomföras. 

Lejonströmsbron vid Landskyrkan i Skellefteå. 
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En träbro med anor från början på 1600-ta-
let finns vid kyrkan i Bureå, Skellefteå kommun, 
på den gamla kustlandsvägen. Den är utförd 
som en spännverksbro. Den har fortfarande sitt 
ursprungliga läge, men överbyggnaden av trä har 
givetvis bytts ut efterhand. 

Den stora Lejonströmsbron vid Landskyrkan 
över Skellefteälven i Skellefteå togs i bruk 
1737. Den hade då en total längd på drygt 200 
meter och var byggd på tio stenfyllda timmer-
kistor i älven och några ofyllda brakar mot lan-
den ( enligt Abraham Htilphers, som reste i länet 
1758). Det utsatta läget i den då oreglerade 
Skellefteälven med hård isgång på vårarna och 
timmerflottning medförde många skador och be-
tungande utgifter för underhållsskyldige för Skel-
lefteå Stora Eljbro. Åren 1868-70 byggdes bron 
om och fick pelare av huggen sten. 

Såväl under- som överbyggnad har bibehål-
lits sedan dess. I samband med älvens reglering 
för K vistforsens kraftverk 1960 raserades en 
bropelare. Sex av bropelarna byttes då mot be-
tongpelare, som kläddes med de gamla stenarna. 
Överbyggnaden var då nyrenoverad och oska-
dade delar kunde ·återanvändas. Lejonströmsbron 
är byggnadsminne sedan 1994. 



I samband med striderna i Västerbotten un-
der 1808-1809 års krig spelade broarna en viktig 
roll. 

Den första bron över Umeälvens nedre lopp 
fanns inte vid Umeå utan byggdes någon mil 
väster om staden mellan Sörfors och Norrfors 
åren 1802-04. Här uppfördes en träbro på pelare 
av timrade kistor under ledning av byggmästare 
Strandberg. Bron fick dock en kort historia. 
Våren 1809 brändes den av generalbefälhavaren 
i Norrland Georg Carl von Döbeln i ett försök 
att hindra ryssarnas framfart. De brohållande 
bönderna sökte ersättning hos Konungen och be-
viljades 1 000 Rdr banco trots att bron värdera-
des till 5 462 riksdaler. 

Det dröjde till 1875 innan byarna på 
Sörforssidan kunde bygga en ny bro, denna 
gång på kallmurade kistor av kilad sten och med 
en överbyggnad av träfackverk. Bygget leddes 
av byggmästare Erik Danielsson. Av denna bro 
finns idag endast en pelare kvar i älvfåran. År 
1911 ersattes den, ett stycke nedströms, av en 
stålbro med stående parabelfackverk, även den 
med underbyggnad av granitmurverk. 

I Sävar, Umeå kommun, fanns en träbro 
som kom att få en stor taktisk betydelse vid det 

blodiga slaget den 19 augusti 1809. Från olika 
ögonvittnen har följande händelseförlopp kunnat 
rekonstrueras: 

Det led mot middagen, utan att träffningen 
syntes det minsta afgjord. Nu kom en adjutant 
ridande med order att sätta oss ireträtt till 
gästgifargården. Denna oväntade befallning 
väckte allas häpnad... Framkomna till bron sågo 
vi med högsta förvåning anstalterna till armens 
retirerande. Soldaterna voro beordrade att för-
störa bron. Redan voro plankorna lossnade så 
att vi hoppa fram på brounderslagen. Några ka-
noner stodo på en liten backe för att bestryka 
vägen söder om ån och nedanför vid den djupt 
nedgrävda åbädden lågo jägare en embassade 
( d. v.s i bakhåll). 

Enligt von Schubert lagade ryssarna bron 
provisoriskt och tog sig över till norra sidan. 
Några mil söderut, vid Umeå, låg den svenska 
Norra armen. Ryssarna brände bron för att inte 
Norra Armen skulle anfalla dem i ryggen. 
Sävars invånare tvingades fly ut i skogarna. 

Efter striderna byggdes en ny träbro - den 
s k Maskinåbron - på samma plats. Bron renove-
rades grundligt på 1960-talet. 

Ryska och Swänska anfallas i krig uppå en brod. Målat på ett skrin av allmogemålaren Lars Larsson i 
Åbyn, Burträsk. 
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Ryssarnas framfart fick man känna på även 
på andra ställen inom länet. Enligt en legend 
skulle den ryske generalen Schuvaloff med 6000 
man ha överraskat 600 svenska soldater vid 
Skellefteå landskyrka. Den svenska styrkan, un-
der befäl av en man vid namn Furumark, förlo-
rade 133 man under strider vid Lejonströmsbron 
den 14 maj 1809. 

Från Burträsk avsändes 1817 ett klagobrev 
till Kungl. Maj:t: Att denna landsvägssträcka är 
svår att bygga och underhålla är lätt att sluta, 
dels i anseende till dess ojemna och backiga 
läge, dels även i anseende till sju större broar 
som utgöra vid pass 500 alnars längd, hvilka 
alla av de nu återtåga ryssarna 1809 uppbrän-
des och med mycken kostnad nu åter är upp-
byggda. 

En brotyp som på sin tid var vanlig i länets 
inland var de enkla fackverksbroarna av trä på 
ödebygdsvägarna. Då Gustaf Rosen blev lands-
hövding i Västerbotten år 1931, var det fortfa-
rande många byar i länet som saknade väg. Han 
utvecklade mycket obyråkratiska anslag till väg-
hållarna, som själva fick bygga vägar och broar. 
Ersättningen varierade, men var ofta en krona 
per löpmeter, därav benämningen enkronasvägar. 
Under perioden 1932-42 byggdes sammanlagt 
127 mil enkronasvägar i Västerbottens län. 

Vägen Slussfors - Tärnaby byggdes i mitten 
av 1920-talet. Den vägen var 4,5 meter bred, 
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.. Bro av "snörlivstyp" på 
ödebygdsvägen 
Jokksjaurebäcken - Nolvik i 
Tärna. 

men för att genomdriva ett anslag till vägbygget 
i riksdagen kastade den dåvarande riksdagsman-
nen Rosen fram förslaget att förbilliga den ge-
nom att använda broar av samma typ som på 
ödebygdsvägarna, som bara var 3 meter breda. 
Dessa smala broar på en bredare väg kallades 
"Rosens snörliv". Landfästena byggdes dock 
från början så att man under det andra världskri-
get kunde bredda broarnas överbyggnader så att 
de stämde med vägens bredd. 

Broar över de stora älvarna byggdes tidigare 
ofta som hängbroar. Sådana har funnits över 
Umeälven vid Brån och till Ön i Umeå. Nu 

Hängbron över Vindelälven vid Selet under 
byggnadstiden 1928/29. Vännäs kommun. 



finns ett fåtal kvar. Två av dem - över Öreälven 
vid Håknäsbacken och över Vindelälven vid byn 
Selet - har renoverats under 1994. 

I Västerbottens län har det byggts träbroar 
även i sen tid och materialet går en ny renäs-
sans till mötes på 1990-talet med broar av 
lirnträbalkar. 

Åtminstone från år 1756 fanns det påbud 
om byggande av stenbroar, men de trängde ige-
nom mycket långsamt i Västerbottens län. Först 
i mitten av 1800-talet blev stenbroarna vanliga i 
kustlandet. Större broar med överbyggnad av trä 
fick landfästen och bropelare av sten i stället för 
de timrade, stenfyllda brokar som tidigare var 
vanliga. De äldsta bevarade stenvalvsbroarna är 
byggda av natursten. Valvformen är mer lämplig 
än en balkkonstruktion då sten används som 
byggnadsmaterial eftersom sten har en låg drag-
hållfasthet. I valvbroar tas lasten huvudsakligen 
upp i form av tryckkrafter utefter valvet. 

Den äldsta bevarade stenvalvsbron i länet 
med känt byggnadsår är bron över Djupskolavan 
från 1860, som då ingick i stora landsvägen ge-
nom Lycksele. Bron har en total längd på 24 
meter, men de två stenvalven har vardera bara 
1,6 meters spännvidd. 

Skellefteå har tre stenvalvbroar i centrala 
staden. Två av dem går över Boströmsbäcken i 
kvarteret närmast E4-genomfarten. 

Längs den gamla kustlandsvägen finns 9 av 
länets 19 bevarade vägbroar med stenvalv. Vä-

Stenvalvsbron från 1860 över Djupskolavan i Lycksele. 
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Stenvalvsbron över Gideälven vid Aspsele från 
1919. 

gen har under tidernas lopp rätats och byggts 
om så att nu endast en av broarna, den vid 
Tåme, numera ingår i Europaväg 4. 

När väg anlades från Tämaby mot norska 
gränsen 1904 byggdes en stenvalvsbro över 
Dulkobäcken i Umfors. Även här har Europa-
vägen, E12 - Blå Vägen; fått en ny sträckning 
300 meter ovanför den gamla vägen och bron. 
Tidigare fanns ännu en stenvalvbro på denna 
vägsträcka. Den byggdes 1937 över Kvarn-
bäcken nära Umasjö. När en ny bro byggdes i 
mitten av 1960-talet bevarades stenen och lades 
upp i Umasjö. 

Under det första världskriget byggdes sten-
valvsbroar bl a längs vägarna Malå - Slagnäs 



och Fredrika - Örnsköldsvik, den senare vid 
Aspseleforsen på gränsen mellan Västerbottens 
och Västernorrlands län. Flertalet av länets väg-
broar med stenvalv har bara ett valv med en 
spännvidd på mindre än sju meter, Aspselebron 
är den enda som är större - 13,5 meter. 

Stålbroar började byggas i länet kring se-
kelskiftet 1900. Det var de längre broarna som 
byggdes i stål. För spännvidder upp till 20 me-
ter byggdes de som enkla balkbroar; för längre 
spann - upp till 75 meter - användes fackverks-
konstruktioner. Underbyggnaden var i de flesta 
fall granitmurverk. En del av dessa underbygg-
nader kombinerades först med en träöverbygg-
nad som senare ersattes med stål, så t.ex den 
första bron över Umeälven i Umeå. 

Umeå var tidigt ett centrum för regionen 
och blev stad 1622. Läget vid Umeälven gav en 
hamn med ett strategiskt läge för kontakterna 
med inlandet, men den nära 300 meter breda 
Umeälven var svår att överbrygga. Länge var 
färjan den enda förbiiidelsen över älven sommar-
tid. Önskemål om en bro fanns sedan lång tid 
tillbaka, men motsättningar om brons läge förse-
nade byggandet. Diskussionerna var livliga un-
der några år efter en färjeolycka 1813, då sex 
personer omkom. 

I ett sockenstämmoprotokoll från 1815 kan 
vi läsa: Åter på KB:s initiativ diskuterades bro-
byggnaden. Skulle kosta mellan 20 och 30 tusen 
Rdrs riksgäldssedlar. Två förslag med drygt 
3000 Rdrs kostnadsskillnad. Man åberopade krig 
och två svåra missväxtår, som vållat allmän fat-
tigdom, och sade allmänt nej. 

Inte förrän 1843 togs frågan åter upp och 
diskuterades tills den 1859 blev avgjord genom 
Kunglig Befallningshavandes utslag som ålade 
Umeå härad att uppföra bron. Den togs i bruk 
1863 som träbro. Under åren 1893-95 moderni-
serades bron med en överbyggnad av stående 
parabelfackverk i stål, men farbanan var fortfa-
raQde av trä. Detta utförande har behållits oför-
ändrat. Bron är nu avsedd enbart för gång- och 
cykeltrafik sedan den nya Tegsbron tillkom år 
1949. 

Inom länet har flera varianter av stålfack-
verk byggts. Det vanligaste bland vägbroarna är 
stående parabelfackverk i ett eller flera spann. 
En ovanlig typ är den kulturhistoriskt intressanta 
Parkbron i Skellefteå. Det är länets enda bro 
med Gerberbalkar, en typ av konsolbalkbro. 
Parkbron diskuterades i över 50 år innan den 
stod klar 1913. Då hade fyra olika broförslag 
projekterats och kraven på bärighet ökat i och 
med att motorfordon började bli vanliga. För 

Parkbron i Skellefteå, länets enda bro med Gerberbalkar, byggd år 1913. 
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Betongbågbron i Kvarnbyn, Skellefteå kommun. 

många Skelleftebor var denna fördröjning be-
klaglig, men den bidrog sannolikt till att den 
gamla Lejonströmsbron kunde räddas åt efter-
världen. 

Betongbroar är numera det vanligaste vid 
nybyggnad. Underhållskostnaderna är höga för 
stålbroar och betongen tog överhanden under 
mellankrigstiden. De äldsta betongkonstruktio-
nerna bär spår av tidigare utvecklingsled. Valv-
broar av betong byggdes endast under 30-talet. 
Några av dem påminner till sin utformning om 
stenvalvbroar. En del av dem kläddes med sten, 
vilket ytterligare förstärkte intrycket av stenvalv. 
Någon sådan finns inte i Västerbottens län, däre-

Bron över Åbyälven vid 
Åbyn utfördes som AK-
arbete åren 1921-22 
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mot stenklädda landfästen i betong, bl a i 
K varnbyn och Innertavle. 

Betongbågbroar började byggas på 30-talet 
och är fortfarande aktuella vid nybyggen. Båg-
bron kan användas för spännvidder på upp till 
300-400 meter i varje spann. Rambron med sina 
raka, enkla former används för spännvidder upp 
till 25-30 meter och är den konstruktion som 
kommit att bli helt dominerande. Under de se-
naste decennierna har betongbalkbroar börjat 
byggas även som långa broar i flera spann. En 
sådan är den nya Obbolabron, som är 1 381 me-
ter lång. 

Brobyggare 
Vägväsendet - och därmed broarna på allmän 
väg - förstatligades år 1944. Före 1900 ålåg det 
allmogen att bryta väg och bygga bro. Från den 
tiden finns endast i undantagsfall noteringar om 
människorna bakom verken. För tiden efter se-
kelskiftet fram till 1944 var vägföreningarna 
brohållare. Ett fåtal brobyggare från den tiden 
har identifierats. 

Vi känner t ex till att Lejonströmsbron i 
Skellefteå byggdes år 1737 av avskedade solda-
ten Carl Spennare under överinseende av 
Capitainen ädel och manhaftig Herr Alexander 
Magnus Dahlberg till kostnaden 300 daler. 



Uppdraget att rita och konstruera bron över 
Umeälven vid Umeå gick till Claes Adelsköld. 
Han är känd som en av de mest anlitade järn-
vägsbyggarna i landet och byggde bl a Väster-
bottens enda tidiga enskilda järnväg mellan 
Robertsfors och Sikeå. Bron över Umeälven 
byggdes 1860-63 på landfästen och pelare av 
kallmurad granit och försågs med en överbygg-
nad av träspännverk i 10 spann med en sam-
manlagd spännvidd mellan brofästena på 285 
meter. Hela kostnaden blev 121 000 rdr. 

Byggmästare Erik Svensson från Umeå 
byggde den välgjorda stenvalvsbron på Kust-
landsvägen vid J ohannesfors f d bruk norr om 
Sävar i mitten av 1890-talet. Oskar Finnberg i 
Norsjö byggde Tullbergsbron i Malå år 1915 
och bron över Bjurselebäcken i Norsjö år 1924. 

Överbyggnaderna till fackverksbroarna i stål 
konstruerades av olika verkstadsföretag, bl a 
Bergsunds Mekaniska Werkstad och Lindhol-
men-Motala. 

Den vackra och väl utförda Sörforsbron i 
Umeå kommun byggdes av Götaverken år 1911. 
Det är en fackverksbro med stående parabel. De 
många stålstängerna hålls samman av nitar, som 
glödgades och slogs ihop manuellt, en teknik 
som knappast någon nutida brobyggare behärs-
kar. Bron har låg bärighet enligt nutida krav och 
en ersättning är aktuell - förhoppningsvis i nytt 
läge, så att den gamla bron kan bevaras. 

Minnessten vid bron över Vindelälven vid 
Vindeln 
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En intressant typ av betongbågbroar kon-
struerades av Svenska AB Christiani och Niel-
sen. Hängstagen från bågen till brobaneplattan är 
ordnade som ekrar i ett hjul, vilket ger en ele-
gant och smäcker konstruktion. Av den typen 
finns två broar i Vännäs ( vid Marahällan och 
Tobackabron) samt en bro i Lycksele kommun, 
över Vindelälven vid Ruskträsk. Den är sedan 
1977 tagen ur trafik. 

Många av de broar och vägar som byggdes 
under 1910- och 1920-talen byggdes med anslag 
från den statliga Arbetslöshetskommissionen. En 
av arbetarna, Bengt Persson från Vilhelmina be-
rättar om detta i tidskriften Västerbotten 3/87. År 
1927 deltog han som stenarbetare i arbetet med 
en balkbro vid Siksjön i Vilhelmina kommun. 
Arbetet utfördes för hand och utan maskinell 
hjälp. Under hösten bodde man oftast i en koja 
vid arbetsplatsen medan familjen bodde kvar 
hemma. 

- Det hörs på tok, men det fanns de som 
grävde in sig i marken och gjorde något som 
liknade en }ordkällare, med elden utanför in-
gången, och hade det som bostad under väg-
byggandet. 

Den gamla stålfackverkbron över Åbyälven i 
Åbyn, Skellefteå kommun, byggdes som bered-
skapsarbete (AK-arbete) av Norrlands Stats-
arbeten åren 1921-22 liksom bron över Vindel-
äl ven vid Vindeln 1922-23. 

Järnvägsbroar 
Den första järnvägen i Västerbotten gick mellan 
järnbruket i Robertsfors och Sikeå hamn, en 
sträcka på 8,5 km. Den byggdes av Claes Adel-
sköld med den ovanliga spårvidden 7 50 mm och 
öppnades som hästbana 1878. Den trafikerades 
från 1889 med ånglok och elektrifierades redan 
år 1900. En järnvägsbro över Rickleån inom 
bruksområdet är i sitt nuvarande skick från 
1932. Järnvägen lades ner 1961. 

Övriga järnvägar inom länet är byggda av 
Statens Järnvägar, SJ. Broarna är enhetligt 
byggda då SJ nästan utan undantag svarat för 
både projektering och byggnation. 

Stambanan genom Övre Norrland nådde lä-
net 1891 och var klar 1894. Mindre trummor ut 
fördes som stenbalkbroar i kallmur, en konstruk-
tion som kom att användas över mindre bäckar 
för alla järnvägslinjer inom Västerbotten. Endast 



en stenvalvbro byggdes på denna sträcka, över 
Hundtjärnsbäcken nära Tallbergsbroarna (se 
nedan) i Nordmalings kommun. Den är väl-
byggd, men numera förlängd med betong åt 
båda sidorna. Höjden invändigt är 4,2 meter, 
spännvidden är 4,5 meter. För en bro över en li-
ten bäck är det imponerande mått som gett upp-
hov till namnet Kyrksalen. 

När stambanan byggdes på 1890-talet valde 
SJ överbyggnader av stål i flertalet broar. Bro-
fästena är genomgående välbyggda av kilad gra-
nit och finns ofta kvar även där den ursprung-
liga överbyggnaden ersatts. Länets järnvägsnät 
domineras av balkbroar av stål. Dessa har 
spännvidder upp till 20 meter. Över de större äl-
varna har fackverk använts med spännvidder 
upp till 70 meter. 

Den första bron över den djupt nedskurna 
Öreälven vid Tallberg (nära Nyåker i Nord-
malings kommun) byggdes 1891 och är ett in-
tressant exempel på den tidens stålbyggnads-
teknik. Det är en stålfackverksbro i fyra spann 
med hängande parabelfackverk och med en total 

spännvidd på 164 meter. Höjden från vattenytan 
till brobanans översida är 37 meter. Fundamen-
ten är av huggen sten. Den används nu som 
lands vägsbro. 

Endast ett fåtal av järnvägsbroarna byggdes 
i betong före 1945. Redan åren 1917-1919 
byggdes dock den andra Tallbergsbron som 
valvbro i betong. För konstruktionsarbetet sva-
rade ingenjörsbyrån H. Kretiger och 0. Linton, 
båda professorer och experter på brobyggnader 
vid Kgl. Tekniska högskolan i Stockholm. Bron 
välvdes med fem spann, där huvudspannet fick 
en spännvidd av 90,7 meter. Stor vikt lades 
också vid den estetiska utformningen: arkitekten 
Torben Grut svarade för arkitektritningarna. Vid 
färdigställandet var den världens längsta valvbro 
av stenmaterial för normalspårig järnväg. Tall-
bergsbron har ett stort arkitektur- och teknik-
historiskt värde och är att betrakta som en mil-
stolpe i svensk brobyggnadskonst. År 1994 togs 
den tredje järnvägsbron över Öreälven i bruk. 
Den har anlagts endast ett 70-tal meter ned-
ströms betongbron. 

Broarna över Öreälven vid Tallberg: fackverksbron från 1891, betongbågbron från 1919 
och i förgrunden den nya bron, färdig 1994. 
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Vid ett tillfälle har en träkonstruktion an-
vänts för en järnvägsbro i länet. Den byggdes 
1898 för bispåret till en planerad hamn på Stor-
sandskär strax söder om Umeå. Den var hela 
300 meter lång med underbyggnad av trä och 
överbyggnad av stål. Bron kom aldrig att använ-
das för tågtrafik eftersom hamnen inte kom till 
utförande. Bron revs i början av 1910-talet. 

Inlandsbanan genom Västerbottens län anla-
des under åren 1911-31. På sträckan genom 
Vilhelmina och Storuman byggdes flera valv-
broar av sten. Några skäl till valet av brotyp var 
det höga stålpriset under första världskriget, god 
tillgång på lämplig sten och stabil mark. 

Över mindre vattendrag byggdes "rena" 
stenvalvbroar, medan flera broar över de större 
älvarna inom Vilhelmina och Storumans kom-
muner byggdes som en kombination av stenvalv 
och stålbalk eller stålfackverk. Bron över Voj-
mån i Vilhelmina kommun har två vackra sten-
valv med spännvidden 10 meter, som omger en 
fackverks bro. 

Inlandsbanans bro över Umeälvens västra 
gren vid Storuman från 1919-20 är 126 meter 
lång. Valv, pelare och landfästen är byggda av 
granit i bruksmur. Vid det ena landfästet är en 
stenvalvsbro i två spann om 16,7 meter och 
över älvens huvudfåra stålfackverk med 60 me-
ters fri spännvidd. 

Järnvägsbron över Umeälven vid Storuman. 
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Järnvägsbron över Vojmån vid byn Vojmån i 
Vilhelmina kommun. 

Även längs Inlands banan och tvärbanoma är 
det stålbroarna som dominerar. När inlandsbanan 
byggdes var vägnätet i området fortfarande 
ofullständigt. Inlandsvägen (väg 45) byggdes 
delvis som materialväg för inlandsbanan. Två av 
fackverksbroarna - vid Meselefors och Sandsele 
- byggdes om i slutet av 1930-talet så att de 
kunde användas även för landsvägstrafik. Sepa-
rata vägbroar byggdes i början på 1970-talet. 

Bron över Umeälven vid Åskilje på tvär-
banan Hällnäs - Storuman gick parallellt med en 
landsvägsbro i trä från 1880-talet, som var 207 
meter lång. Av länskungörelsema från 1930-talet 



Den kombinerade järnvägs/1,andsvägsbron över 
Ångermanälven vid Meselefors 1966. 

om trafik med motorfordon å länets allmänna 
vägar framgår att den var i så dåligt skick att 
den måste passeras med största försiktighet. 
Även här fick järnvägsbron ta hand om 
landsvägstrafiken fram till 1965. 

Bland de äldre järnvägsbroarna finns många 
med nitade stålbalkar. Konstruktionen är speciell 
för SJ och saknar motsvarighet bland vägbroarna 
i länet. Balkarna tillverkades både av SJ och av 
fristående leverantörer på SJ:s uppdrag. Nitade 
stålbalkar användes parallellt med valsade balkar 
fram till 1940-talet, därefter övergick SJ helt till 
valsade balkar. Numera byts dessa ofta ut mot 
betongplattor. I de flesta fall behålles under-
byggnaden av sten. Länets järnvägar har i stor 
utsträckning kvar originalbroarna. 

I likhet med vägbroarna byggs järnvägs-
broarna numera nästan alltid i betong. Vid större 
spännvidder är det fackverkskonstruktioner i stål 
som ersätts och då byts även stenlandfästena ut 
mot betongkonstruktioner. 

Byggare av järnvägsbroar 

SJ:s banbyggnadsavdelning byggde alla broar på 
länets allmänna järnvägsnät. Till många broar le-
vererade SJ:s egna verkstäder specialdetaljer 
som inte kunde tillverkas på byggplatsen. SJ:s 
centralverkstad i Örebro var en vanlig leverantör 
av överbyggnader av nitade stålbalkar. Till 
bandelen Hällnäs - Storuman levererades över-
byggnader från en SJ-verkstad i Hällnäs, 
Vindelns kommun. 

Det var genomgående verkstadsföretag och 
inte byggföretag som levererade överbyggnader 
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till stålbroarna. Bergsunds Mekaniska, Lands-
krona Nya Mek. Verkstad, Kockums Mekaniska 
Verkstad, J. C. Petersens Mek. Verkstad samt 
Ursvikens Mek. Verkstad är några av de vanli-
gaste. Endast två överbyggnader har importerats. 
Till Inlandsbanans bro över Nästansjöån, 
Vilhelmina kommun, stod Deutsch-Luxemburg-
ische Bergwerks und Hiitten AG som tillverkare 
och leverantör var Stinnes Werken, Tyskland. 
Bron sattes upp av SJ 1919. 

Dessa uppgifter är huvudsakligen hämtade 
ur SJ/Banverkets arkiv och av SJ:s utgivna redo-
görelser. Människorna som deltog i byggnadsar-

Räcke från Wattholma bruk på betongbron över 
Öreälven vid Tallberg 

betena förblir där anonyma. Emellertid finns det 
stora arbetet med anläggningen av betongbron 
över Öreälven vid Tallberg desto mer levande 
skildrat av Sune Jonsson i romanen Bro-
byggarna. 



Torn till gånghängbron i Byske från 1898, länets 
äldsta gångbro. 

Gångbroar 
I inventeringen ingår endast ett fåtal gångbroar, 
bl a för att de sällan återfinns i arkiven. 
Gångbroarna finns huvudsakligen i tätorternas 
grönområden samt i skogsmarker där de använts 
för flottningen. I Robertsfors finns en intressant 

hängbro över Rickleån invid bruket. 
I fjälltrakterna finns ett antal gångbroar, 

som byggts främst för rennäringens behov. De 
används naturligtvis även av turister på fjäll-
vandring. Från sekelskiftet har vandringsleder 
ställts i ordning för turister. I samband med 
dessa leder har ett stort antal broar anlagts över 
större bäckar. De flesta är byggda som häng-
broar. 

Gångbroarnas tekniska utveckling följer i 
stort vägbroarnas, men med enklare konstruktio-
ner på grund av lägre belastning. 

Övriga broar 

Vattenkraften kom tidigt till användning för drift 
av slipstenar, kvarnar, stångjämshammare, såg-
verk och för elproduktion. För dessa ändamål 
byggdes många dammar och broar. 

Fram till 1960-talet var vattendragen de vik-
tigaste transportlederna för skogsråvarorna. För 
flottningen använde man alla länets älvar med 
stora och små biflöden. Längs dessa flottnings-
leder byggdes ett stort antal dammbroar som 
nästan alla rivits efter det att flottningen upp-
hört. , 

Dammbro ovanför stångjärnssmedjan vid Olofsfors bruk, Nordmalings kommun. 
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Kulturhistorisk värdering 

Det finns flera faktorer som kan konstituera att 
en bro har ett kulturhistoriskt värde. Det är i 
första hand att den är en god representant för 
sin typ av broar och sin tid. Det kan också ha 
att göra med brons tillkomsthistoria eller märk-
liga händelser som ägt rum i anslutning till den. 
Några sådana fall relateras i avsnittet om broar-
nas historia. 

Broarna speglar länets kommunikations-
historia: många av de äldre broarna ligger längs 
tidigare sträckningar av de stora genomfarts-
vägarna. Ofta har också vägdragningen styrts av 
vad som varit möjliga brolägen. 

Samhällets historia speglas på ett konkret 
sätt genom de vägar och broar som byggdes un-
der sysselsättningskriserna under 1920- och 
1930-talen. Norrlands Statsarbeten byggde i bör-
jan av 1920-talet broar över Vindelälven i an-
slutning till Vindelns samhälle och över 
Åbyälven vid Åbyn. 

I broarnas konstruktion kan man avläsa 
teknikhistorien genom tiderna. Stenvalvet använ-
des för brobyggen redan av romarna. De äldsta 
stenbroarna i Västerbottens län är från 1800-ta-
let. De är byggda av natursten och följaktligen 
ganska oregelbundna. I de yngre används hug-
gen sten i enhetliga format. 

Stålet som byggmaterial började användas i 
broar på allmänna vägar i Sverige på 1880-talet. 
Först användes nitade konstruktioner, senare 
svetsade. Länets äldsta stålbroar i fackverks-
konstruktion, som fortfarande är i användning, 
är den första järnvägsbron över Öreälven vid 
Tallberg och gamla Tegsbron i Umeå, båda från 
1890-talet. Ett genombrott för stålkonstruktioner 
kom vid Parisutställningen 1889 när Eiffeltornet 
väckte sensation. 

Betongen fick också sitt genombrott vid en 
Parisutställning, nämligen den som arrangerades 
år 1900. Först genom den armerade betongen 
lyckades man konstruera större broar i betong. 
Länets äldsta betongbro är bågbron över Öre-
äl ven vid Tallberg, som ersatte fackverksbron 
som järnvägsbro år 1919. 

En bro kan vara intressant även som inslag 
i en större kulturmiljö. Ett antal broar ingår i 
kulturmiljöer av riksintresse. Dit hör de äldsta 

21 

broarna över Umeälven, gamla Tegsbron som in-
går i Umeå centrum och Sörf orsbron i N orrfors/ 
Klabböle-området. I västra delen av Skellefteå 
finns både Lejonströmsbron och stenbron vid 
Bonnstan. En vacker bågbro av betong över 
K varnbyån ligger mitt bland de riksintressanta 
byarna runt Bygdeträsket. Vägen genom Kvarn-
byn är här kantad av Europas längsta björkalle, 
som planterades efter anvisningarna i en kungö-
relse från Länsstyrelsen 193 8. 

Om bron går över en fors eller på annat sätt 
har en naturskön omgivning kan det också för-
stärka det kulturhistoriska värdet. 

Säkerställande enligt kultur-
minneslagen 

De lagar som kan vara tillämpliga när en bro 
skall bevaras är: 

• Förordning om statliga byggnadsminnen 
mm (SFS 1988:1229) 

• Lag om kulturminnen mm (SFS 1988:950) 
• Förordning om kulturminnen mm 

(SFS 1988: 1188) 

Förordningen om statliga byggnadsminnen 
kan tillämpas på järnvägsbroar som tillhör Ban-
verket och broar på allmän väg som tillhör Väg-
verket. En sådan bro kan förklaras för statligt 
byggnadsminne om den är synnerligen märklig 
genom sitt kulturhistoriska värde eller ingår i ett 
kulturhistoriskt synnerligen märkligt bebyggelse-
område. · 

Beslut om att en statlig byggnad (alltså 
även bro) skall förklaras för byggnadsminne fat-
tas av regeringen efter framställning från Riks-
antikvarieämbetet, som också har tillsyn över 
byggnadsminnena. 

Den hittills enda bron i länet som är for-
mellt lagskyddad är Lejonströmsbron i Skellef-
teå, som blev byggnadsminne 1994. Beträffande 
de båda äldre broarna vid Tallberg och stenvalv-
bron över Gideälven vid Aspsele har förslag 
väckts om byggnadsminnesförklaring. Broar på 
enskild väg kan skyddas av kulturminneslagen, 



dels genom de allmänna bestämmelserna i 1 
kap, dels som byggnadsminne enl 3 kap efter 
speciellt beslut av Länsstyrelsen. 

Slutligen kan man förordna om att vissa 
äldre broar "som är varaktigt övergivna" ges sta-
tus som fasta fornlämningar enligt Kulturminne-
slagen 2 kap om fornminnen. Alla ingrepp i så-
dana broar kräver länsstyrelsens tillstånd. 

Hänsyn till kulturvärden finns också 
inskrivna i Väglagen § 15 och i förordningen 
om miljökonsekvensbeskrivning. 

Klassificering 

Klassificeringen bygger på en rent kulturhisto-
risk värdering i tre klasser enligt en modell som 
har använts av Riksantikvarieämbetet och kultur-
miljövården i de broinventeringar som har gjorts 
i andra län. Frågan om bevarande blir aktuell då 
broar måste ersättas eller byggas om. Därvid 
görs en sammanvägning med andra samhälls-
intressen. 

Det är inte möjligt att göra en klassificering 
av broarna so;m gäller för all framtid. Det kom-
mer därför att ske en återkommande revidering. 

Klass lA 

Broar som är framträdande representanter för 
viss tids brobyggnadskonst och vilka på grund 
av sitt tekniska och/eller estetiska utförande äger 
särskilt intresse. Miljöaspekten kan i förekom-
mande fall endast förstärka brons kulturhisto-
riska egenvärde. Till gruppen hänföres också 
broar, till vilka märkliga historiska minnen eller 
folktraditioner är knutna. 

Det bör i varje enskilt fall kunna prövas om 
broar i denna grupp skall anses som fornläm-
ning eller byggnadsminne enligt lagen 
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(1988:950) om kulturminnen mm, eller enligt 
förordningen (SFS 1988:1229) om statliga bygg-
nadsminnen mm. Underhållsarbete eller annan 
åtgärd skall ske i samråd med antikvarisk myn-
dighet. 

Klass lB 

Broar som är karakteristiska representanter för 
olika brotyper och som tillsammans med broar i 
klass lA så fullständigt som möjligt belyser den 
teknik- och kommunikationshistoriska utveck-
lingen. Miljön spelar viss roll vid valet av typ-
representant. Hit förs även äldre broar, som ut-
satts för ombyggnader, men där mycket av den 
ursprungliga bron finns kvar. Underhåll och re-
parationer bör ske i samråd med antikvarisk 
myndighet. 

Om en bro som ingår i klassen av något 
skäl inte kan bevaras i nuvarande skick bör un-
dersökas huruvida någon annan bro av samma 
typ kan flyttas upp från klass 2. 

Klass 2 

Broar som för närvarande ej bedömts utifrån 
kulturhistoriska aspekter, t ex resten av en typ-
grupp, som redan är väl tillgodosedd i grupp 1. 

Många av broarna i klass 2 visar prov på 
en viss tids brobyggnadskonst och kan alltså i 
framtiden bli föremål för en kulturhistorisk vär-
dering. Gruppen plattrambroar hart ex som hel-
het ej varit föremål för en kulturhistorisk be-
dömning, eftersom det stora flertalet sådana 
broar tillkommit efter 1945 och fortfarande 
byggs efter samma principer så att den numera 
blivit den vanligaste brotypen. 

Ett stort antal broar har vidare utsatts för 
genomgripande ombyggnader, där man i ringa 
utsträckning tagit hänsyn till det ursprungliga ut-
seendet. 



Kulturhistoriskt värdefulla broar 

Av de drygt 200 inventerade broarna i länet har 
71 klassificerats som kulturhistoriskt värdefulla. 
Här presenteras detta urval med bild. För väg-
broarna anges vägnummer och konstbyggnads-
nummer, för järnvägsbroarna anges järnvägslinje. 
"RAÄ-nr" avser nummer på fornlämning. Bro-
arna är sorterade efter brotyp och kommun. 
I bilaga 1 ingår samtliga inventerade broar. 

Vägbroar 
Bjurholms kommun 

Aspselebron över Gideälven, väster om Bred-
träsk. Vacker och välgjord stenvalvbro av hug-
gen sten i kallmur från 1919. Naturskön miljö 
vid Aspseleforsen. Valvets spännvidd är 13,5 m, 
länets största bland vägbroar. Älven är här gräns 
mellan Västerbottens och Västernorrlands län. 
lA (vid väg 352, AC188) 

Lycksele kommun 

En av länets äldsta bevarade stenvalvbroar, 
byggd 1860 över Djupskolavan i Lycksele cen-
trum. Total längd 24 meter, två spann a 1,6 m 
av granit i kallmur. Förstärkt och breddad med 
betongplatta 1978. Ingår i den starkt trafikerade 
Storgatan. 
lA (kommunal) 

Stenvalvbro över Bredträskbäcken sydost om 
Vänjaurträsk. En välgjord liten bro av huggen 
sten i kallmur, spännvidd 4,5 m. Byggår 1904. 
lA (väg 353, AC 205) 
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Inventerade broar 

Skyddsklass lA lB 
Vägbroar 22 30 
Järnvägsbroar 7 8 
Gångbroar 3 1 
Övriga 0 0 
Summa 32 39 

2 Summa 
99 151 
46 61 

0 4 
3 3 

148 219 



Lycksele kommun 

Hängbro över Umeälven vid Umgransele. Byggd 
1939 av byggmästaren Alfred Johansson-Moritz. 
Tom av betong och överbyggnad av stål. Fri 
spännvidd 127 m. 
1B (ensk väg AC85, kommunal) 

Malå kommun 

Stenvalvbro över Skäppträskån väster om Tull-
berg (Tullbergsdammen). Byggd 1915 av Oskar 
Finnberg, Norsjö. Välbyggd och i gott skick. 
Spännvidd 4,8 m. Räckeståndama av granit är 
infogade i översta skiftet. 
1B (väg 1018, AC938) 

Nordmalings kommun 

Stenvalvbro över Stribäcken nära Ava havsbad. 
Byggd 1929 - 1930 av en byggmästare Hansson. 
Bron ingick ursprungligen i den gamla kust-
landsvägen, men ligger i dag på en vägslinga 
med mycket liten trafik nordväst om E4. Spänn-
vidd 4 m. 
lA (enskild väg) RAÄ nr 205 

Stenvalvbro över Öreälven vid Långed. Bron 
byggdes ursprungligen med flera valv 1875. Ef-
ter en ombyggnad 1932 återstår två stenvalv 
med 2,2 m spännvidd. Däremellan är en stål-
balkbro i två spann - 23,3 och 8,3 m. Land-
fästen och bropelare av kilad sten i kallmur. 
Bron ingick i gamla kustlandsvägen. 
lB (väg 574, AC522) 

.. : ", it 
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Nordmalings kommun 

Hängbro över Öreälven vid Håknäsbacken. Tro-
ligen byggd i början av 1900-talet. Tom och 
överbyggnad av stål, brobana och räcken i trä. 
Bron har en total längd på 94 m, hängspannet är 
60 m. Renoverad 1994. 
lA (kommunal) 

Balkbro av trä över Lögde älv i Hyngelsböle. 
Byggd 1930, överbyggnaden renoverad 1981. 
Ovanlig underbyggnad, där nedre delen utförts i 
sten och den övre som timrade kistor. Två spann 
om 15,8 och 5,5 m. Bron är i gott skick, öppen 
för fordon upp till 2 ton. 
lA (kommunal) 

Stenbalkbro över en liten bäck söder om Ava, ti-
digare på gamla kustlandsvägen. Bron ligger 
nära gränsmärket mellan Västerbottens och 
Västernorrlands län. Kilad sten i kallmur med en 
total längd på bara 2 m och en fri spännvidd på 
0,8 m. 
lA (enskild väg) 

Stålfackverksbro över Öreälven vid Öre. Land-
fästen och pelare av huggen sten i kallmur, 
överbyggnaden med stående parabelfackverk av 
stål och med däck i betong. Två spann på var-
dera 29 m. Stålfackverket levererat av 
Bergsunds Mek. Werkstads AB i Stockholm 
1911. 
1B (väg 514, AC102) 
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Nordmalings kommun 

Plattbro av betong över Bråtabäcken norr om 
Sunnansjö. Landfästen av huggen sten från 
1899, ny överbyggnad 1994. Spännvidd 6 m. 
1 B (väg 510, AC 513) 

Rambro av betong över Leduån i Olofsfors bruk 
i ett spann på 20 m. Fint exempel på hur en 
modem bro infogats i en kulturhistoriskt intres-
sant miljö. Bron byggdes 1935 av Hallström och 
Nisses, Sundsvall. 
1B (väg 573, AC106) 

Norsjö kommun 

Stenvalvbro över Bjurselebäcken söder om 
Bjursele. Byggd 1924 av Oskar Finnberg, Nor-
sjö. Välbyggd av huggen sten med landfästen i 
kallmur och valv i bruksmur. Spännvidd 6 m. 
Förstärkt med betongplatta. 
lA (väg 791, AC423) 

Robertsfors kommun 

Stenvalvbro över Gravån vid byn Gravbäck. 
Byggd i kallmur 1894 med spännvidden 4 m. 
Vägen går på en hög vägbank ovanpå valvbron. 
lA (väg 651, AC248) 
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Skellefteå kommun 

Stenvalvbro över Gummarksbäcken i Sågen. 
Välgjord bro av huggen sten i kallmur med 
spännvidden 3,6 m. Byggd omkring 1935 av 
V Lundgren och A Burman. 
lA (ensk väg AC547, kommunal) 

Stenvalvbro över liten bäck vid Bonnstan i Skel-
lefteå, Kyrkstadsvägen. Byggd med ett valv på 
1,5 m. Bron ingår i den kulturhistoriskt intres-
santa miljön i stadsdelen Prästbordet. 
1 A (kommunal) 

Stenvalvbro över Boströmsbäcken byggd 1892, 
Nygatan i Skellefteå. Ett valv på ca 1,5 m och 
med rörräcke på stolpar av gjutjärn. Boströms-
bäcken är till stor del kulverterad, men går i en 
djup ravin genom kvarteren kring Nygatan och 
Storgatan. Valvet är förlängt med en betong-
kulvert på södra sidan. 
lA (Kommunal) 

Stenvalvbro över Boströmsbäcken. Storgatan i 
Skellefteå. Ett valv på ca 1,5 m och med rör-
räcke på stolpar av gjutjärn. Ett kvarter ned-
ströms bron i Nygatan. Sannolikt den äldre av 
de två broarna. Storgatan blev genomfart när 
staden grundats 1845. 
lA (Kommunal) 
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Skellefteå kommun 

Stenvalvbro över Tåme älv vid Tåme. Bron 
byggdes 1926 och förlängdes på ena sidan med 
ett betongvalv 1962. Mycket välbyggd, med en 
spännvidd på 6 m. Den enda av gamla kust-
landsvägens stenvalv broar som ännu ( 1995) in-
går i E4. 
lB (väg E4, AC140) 

Betongvalvbro över Byske älv 2 km väster om 
Stryckfors. Byggd 1933 av Hallström och 
Nisses, Sundsvall som en tvåleds bågskivbro i 
ett spann på 44,5 m. Landfästen i stenklädd be-
tong. 
1B (väg 880, AC829) 

Betongbågbro över K varnbyån vid K varnbyn, en 
av byarna runt Bygdeträsket som är en kultur-
miljö av riksintresse. Vägen kantas här av Euro-
pas längsta björkalle. Tvåleds bågbro med un-
derliggande brobana byggd 1933. Ett spann på 
29 m. 
1B (väg 730, AC706) 

Betongbågbro över Bure älv vid Gamla Falmark. 
Byggd 1932 av Skånska Cementgjuteriet, land-
fästen reparerade 1990. Överbyggnad av stål, fri 
spännvidd 29,3 m. 
1B (väg 822, AC790) 
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Skellefteå kommun 

Spännverksbro i trä över Bureälven vid kyrkan i 
Bureå. Den ursprungliga bron byggdes sannolikt 
på 1600-talet, varefter den renoverats vid flera 
tillfällen. Landfästen av huggen granit i kallmur. 
Byggd i tre spann om vardera 10,5 m. Ingick i 
gamla kustlandsvägen. 
lA (kommunal) 

Lejonströmsbron över Skellefteälven vid Skellef-
teå kyrka. Träspännverksbron ingick ursprungli-
gen i den gamla kustlandsvägen. Den första 
bron i detta läge byggdes 1737, ombyggd till 
nuvarande utförande omkring 1870. Spännvidden 
är nu 173 m i 11 spann. Bron är unik i Sverige. 
Byggnadsminne 1994. 
lA (väg 5306, AC784) 

Träbalkbro över Gammbodbäcken i Övre Bäck. 
Bron byggdes troligen strax efter år 1900 och 
ingick då i gamla kustlandsvägen. Landfästena 
är av kilad sten i kallmur och överbyggnaden av 
träbalkar. Bron ingår numera i en åkerväg. 
1B ( enskild väg) 

Stenbalkbro över Önnesmarksbäcken väster om 
Önnesmark, vid korsningen E4 - väg 766. Land-
fästen och överbyggnad av kilad sten i kallmur, 
spännvidd 1 m. Bron har ingått i gamla 
kustlandsvägen. 
1B ( enskild väg) 
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Skellefteå kommun 

Stålfackverksbro över Skellefteälven vid Finnfor-
sen, nedströms kraftverksdammen. Byggd 1927 
med stående parabelfackverk levererat av AB 
Lindholmen-Motala. Spännvidd 38 m. Bron går 
mellan kraftverksmuseet och det nya kraftverket 
i en teknikhistoriskt intressant miljö. 
1B (väg 805, AC408) 

Stålfackverksbro över Åby älv vid Åbyn. Byggd 
1921-22 av Norrlands Statsarbeten. Fritt upplagt 
stående parabelfackverk i ett spann på landfästen 
av huggen sten i kallmur. Spännvidd 30 m. 
Byggs om 1994-95, varvid parabelfackverket be-
varas. 
1B (väg 910.01, AC14J) 

Parkbron över Skellefteälven i Skellefteå. Byggd 
1913 med en total spännvidd på 238 m i 6 
spann. Ovanlig fackverkskonstruktion i stål, lä-
nets enda bro med Gerberbalkar. 
lB (väg 5300, AC101) 

Storumans kommun 

Stenvalvbro över Dulkobäcken i Umfors. Hug-
gen granit i kallmur, räckestolpar i granit info-
gade i det översta skiftet. Bron byggdes i sam-
band med det första vägbygget Tärnaby -
Umfors 1902 - 04. Den gamla vägslingafffinns 
kvar. Nu ligger bron 300 m vid sidan av Blå vä-
gens nya sträckning Klippen - Umfors. 
lA (enskild väg) 

30 



Storumans kommun 

Betongbågbro över Ume älv vid Forsnacken 
väster om Slussfors på en väg som ursprungli-
gen ingick i huvudvägen Storuman - Tärna. 
Byggd 1935 som en bågbro i ett spann med 
överliggande brobana. Fri spännvidd 44, 7 m, 
total brolängd 70 m och bredd endast 3 m. Tre 
meters nivåskillnad mellan landfästena (av kost-
nadsskäl). 
1B (väg 1105, AC1044) 

Umeå kommun 

Stenvalvbro över Röbäcken söder om Umeå, 
strax öster om väg 522. Mycket enkel valvbro 
med spännvidden 1,4 m, byggd omkring år 
1900. Den ingick då i den gamla kustlands-
vägen. 
lA (kommunal) 

Stenvalvbro över Öxbäcken i Sävar. Byggd 1878 
av Anders Säfsten av sten i kallmur. Spännvidd 
2,8 m. Den ingick tidigare i gamla kustlands-
vägen, ligger nu inne på industriområdet strax 
norr om väg 642. 
lA (enskild) 

Stenvalvbro över Pålböleån i Sävar. Byggd 1864 
av byggmästare Erik Danielsson, Umeå, med ett 
valv på 6,3 m. Reparerad 1990. Bron ingick i 
gamla kustlandsvägen. 
lA (väg 695, AClO0) RAÄ nr 43 
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Umeå kommun 

Stenvalvbro över Pålböleån i Johannesfors. 
Byggd 1894 av Erik Svensson, Umeå, förstärkt 
1987. Kilad och delvis huggen sten i bruksmur 
med ett valv på 6,6 m. Bron ingick i gamla 
kustlandsvägen. Där väg 695 slutar vid bron 
finns en minnessten över J ohannesfors bruk. 
lA (ensk väg AC2178) RAÄ nr 39 

Stenvalvbro över en liten bäck vid Sjöarödd norr 
om Sävar. Välbyggd bro av huggen sten i kall-
mur. Byggd omkring 1915 med spännvidden 2,2 
m. Bron ingick i gamla kustlandsvägen på 
sträckan Sävar - Djäkneboda. 
lB (enskild väg) 

Maskinåbron över Sävarån i Sävar (Sågforsen), 
en spännverksbro i trä. Sannolikt från mitten av 
1800-talet. Landfästen och bropelare utförda som 
timrade kistor. Spännverk i två spann på 14 resp 
13,2 m. Bron är i gott skick, renoverad 1972. 
lA (kommunal) 

Stålbalkbro över Bodbäcken i Överboda. Byggd 
1927 med landfästen av huggen sten i kallmur 
och helvalsade stålbalkar. Spännvidd 6,5 m. 
1B (väg 554, AC559) 
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Umeå kommun 

Två broar vid Skeppsviken söder om Skeppsvik 
i Sävar i gammal hamn- och varvsmiljö. Bro-
arna anlades troligen första gången på 1820-
talet. Det som är intressant är främst de långa 
stenkistorna, som uppfördes 1912-13. Den norra 
bron har två spann av nitade stålbalkar på 11,6 
och 7,7 m, den södra ett spann på 10,9 m. 
1B (ensk väg AC2635) Ingår i RAÄ 125 

Sörforsbron över Umeälven mellan Sörfors och 
Brännland. Byggd 1911 av Götaverken med 
nitad fackverkskonstruktion i stål och landfästen 
av kilad sten i kallmur. Spännvidd 75 meter. 
Vackert broläge över Sörf orsen i riksintresse-
rniljö. Pelare från den äldre bron i bakgrunden. 
1B (väg 555, AC561) 

Gamla bron över Umeälven i Umeå. Stål-
fackverk med underbyggnad av huggen sten i 
kallmur. Ursprungligen byggd med träspännverk 
som överbyggnad efter ritning av Claes Adel-
sköld 1863. Det ersattes 1895 med det nuva-
rande stålfackverket. Bron är 301 m lång och 
byggd i tio spann. Stadens enda bro över 
Umeälven fram till 1949. Numera används den 
endast för gång- och cykeltrafik. 
lA (kommunal) 

Betongplattbro över Djäknebölesbäcken öster om 
Bjännsjön intill väg 512. Underbyggnad 1av hug-
gen sten i kallmur och överbyggnad av armerad 
betongplatta. Byggd på 1940-talet. 
1B ( enskild väg) 
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Umeå kommun 

Balkrambro av betong över Rödån vid Rödånäs, 
nära Rödåns utlopp i Vindelälven. Bron har 
22 m spännvidd och är utförd av Christiani & 
Nielsen, Stockholm, 1932. Länets äldsta bro av 
denna typ. 
1B (väg 661, AC361) 

Vindelns kommun 

Träspännverksbro över Ekorrbäcken norr om 
Ekorrsele. Enkla "landfästen" byggda som stöd-
murar av smala stockar. Spännverken har hängs-
tag av stål, i övrigt är de byggda av bilade 
stockar 
1 B ( enskild väg) 

Stålfackverksbro över Degerforsen i Vindelälven 
vid Vindeln. Landfästen av betong och bropelare 
av huggen sten. Kontinuerlig fackverksbro i tre 
spann om totalt 145 m. Minnestavla vid norra 
landfästet med texten: Norrlands Statsarbeten 
byggde bron med tillfartsvägar åren 1922-23. 
1B (väg 630, AC242) 

Vännäs kommun 

Betongvalvbro över Gullbäcken 3 km norr om 
Spöland. Byggd 1932 av Skånska Cement. Ett 
valv med 15 meters spännvidd. Vackra koner i 
huggen sten som erosionsskydd. 
1B (väg 622, AC 628) 

-- ------------
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Vännäs kommun 

Betongbågbro över ett lugnt parti av Umeälven 
vid Marahällan sydväst om Vännäs station. Tidi-
gare ingick den i riksväg 92. Tvåleds bågbro 
byggd 1933 av Christiani och Nielsen i ett 
spann på 69 m med anslutande kontinuerliga 
balkbroar i 2 resp 2+2 spann. Total längd 
210 m. Landfästen och pelare i stenbeklädd be-
tong. 
1B (väg 529, AC239) 

Betongbågbro över Umeälven vid Hamptjärns-
kammen öster om Vännäs (Tobackabron). Byggd 
1934 av Svenska AB Christiani och Nielsen. Ett 
spann med fri spännvidd om 103 m. Vacker, mo-
dem bro i vacker natur. 
1B (väg 551, AC557) 

Hängbro över Vindelälven i Selet. Byggd 1929 
av Selets invånare under arbetsledare Larsson. 
Tom och överbyggnad av trä. Fri spännvidd 136 
m. Vid en upprustning 1994 försågs den ånyo 
med räcken av trä. Numera gång- och cykelbro. 
1B (enskild) 

Åsele kommun 

Stålbalkbro över Torvsjöån vid Dammvik (Torv-
sjöns sydspets). Byggd 1928. Fri spännvidd 
10 m. Landfästen av kilad sten. Bron ingår i 
samma vattensystem som Torvsjö kvarnar. Strax 
uppströms bron finns vid Torvsjöns utlopp en 
intressant dammbyggnad. 
1B (väg 942, AC184) 
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Järnvägsbroar 
Nordmalings kommun 

Över Öreälven vid Tallberg norr om Nyåkers 
station. Byggd 1919 med 4 betongvalv och ett 
betongbågvalv. Länets enda bro med massiva 
betongvalv. Betongbågvalvet var på sin tid det 
största i norra Europa. Total brolängd 227 m. 
Tagen ur bruk 1994. Här finns en möjlighet att 
jämföra brobyggnadstekniken genom tiderna -
betongbron ligger mellan fackverksbron från 
1891 och balkbron från 1994. 
lA (Stambanan) 

Stålfackverksbro över Öreälven nordväst om 
Tallberg byggd 1891. Fundamenten är av hug-
gen sten i kallmur. Fackverk i fyra spann med 
hängande parabelreglar från Bergsunds verkstad. 
Mycket intressant exempel på stålbyggnads-
teknik från den tiden. Total spännvidd 164 m, 
höjden från vattenytan till brobanans översida är 
37 m. Den används sedan 1919 som vägbro. 
lA (Stambanan/väg 538, AC547) 

Skellefteå kommun 

Betongbågbro över Byskeälven vid Myrheden. 
Landfästen av granit från 1893. Den ursprung-
liga överbyggnaden, en fackverksbro, ersattes 
med en betongbågbro 1941. Spännvidd 39,2 m. 
lB (Stambanan) 

Sorsele kommun 

Två stålfackverksbroar över Vindelälven vid 
Sandsele. Broarna byggdes 1926-27 med stående 
parallellfackverk om 70 resp 30,8 m. Från slutet 
av 1930-talet till 197 4 användes de även som 
landsvägsbroar med farbana av trä. 
1B (Inlandsbanan) 
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Storumans kommun 

Stenvalvbro över Källbäcken 6 km sydväst om 
Storuman. Byggd 1922 av huggen granit i 
bruksmur med ett valv på 6 m. 
lA (lnlandsbanan) 

Stenvalv- och fackverksbro över Umeälven 
3 km sydväst om Storuman. Byggd 1920-23 
med 60 m stålfackverk över huvudfåran. På ena 
sidan ansluter två stenvalv a 16,7 m i bruksmur, 
på den andra en stålbalkbro a 14,3 m. Stålfack-
verket är levererat av Petersens Mek Verkstad, 
Trelleborg och uppsatt av SJ. 
lA (lnlandsbanan) 

f 

Vilhelmina kommun 

Stenvalvbro över Lillån väster om Lövliden, 
byggd 1918 för bibanan Lövlid - Holmsele 
hamn. Järnvägen revs 1935. Bron är nu kom-
pletterad med en damm. Välbyggd bro i huggen 
granit i kallmur, 3 spann med vardera 9 ,5 m 
spännvidd. 
lA (lnlandsbanan) 

I 

Stenvalvbro över Björnbäcken söder om Vojmån, 
byggd 1918. Välbyggd bro i huggen granit med 
ett spann på 5 m. 
1B (lnlandsbanan) 
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Vilhelmina kommun 

Stenvalv- och fackverksbro över Vojmån vid byn 
med samma namn. Spann 1 och 3 är stenvalv 
byggda 1919, spann 2 är ett parallellfackverk i 
stål, byggt 1921. Valven har en spännvidd om 
vardera 10 m. En mycket vacker och välbyggd 
bro. 
lA (Inlandsbanan) 

Stenbalk:bro i två spann om en meter över en li-
ten bäck i Meselefors efter inlandsbanan. Byggd 
1915 av kilad sten i kallmur. En god represen-
tant för gruppen stenbalk:broar. 
lA (Inlandsbanan) 

Vindelns kommun 

Stålbalk:bro över Sävarån norr om Ekträsk. 
Granitmurverk från 1892. Cementinjekterat 
1942, då bron också fick sin nuvarande över-
byggnad av stålbalk med en spännvidd på 
19,5 m. 
1B (Stambanan) 

Fackverks bro över Kvarnforsen i Vindelälven 
söder om Vindeln. En av de ursprungliga bro-
arna på stambanan. Underbyggnad av huggen 
sten, överbyggnad av hängande parabelfackverk 
i fyra spann om 30 + 62 + 62 + 27 m utfört av 
Bergsunds mek. verkstad. Höjden över vatteny-
tan är 26 m. 
(Reservbro) 

38 



Vindelns kommun 

Över Vindelälven väster om Åmsele. Under-
byggnad av granit. Stålöverbyggnaden uppsatt 
av AB Lindholmen i Motala 1923. Stående 
parallellfackverk i två spann om 50 resp 35 m 
med brobanan nedtill. 
1B (Hällnäs-Storuman) 

Vännäs kommun 

Över Umeälven sydväst om Vännäs, byggd 1891 
på underbyggnad av huggen sten i kallmur av 
SJ:s banbyggnadsavdelning. Tre stålfackverk a 
59,5 m som tillverkades och sattes upp av 
Motala Verkstad. Reservbro. 
1B (Stambanan) 

Gångbroar 

Bjurholms kommun 

Hängbro över Öreälven sydost om Agnäs. Bron 
går över Storforsen, som är den största och vil-
daste i Öreälven. Byggd 1947 av Vattenfall som 
servicebro för kraftledning intill bron. Spännvidd 
60 m. 
lA 

Robertsfors kommun 

Hängbro över Rickleån i Robertsfors byggd 
1930 av Robertsfors bruk. Spännvidd 80,3 m. 
Ingår i den kulturhistoriska bruksmiljön. 
lA 
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Robertsfors kommun 

Fackverksbro av trä över Åselestupet i Rickleån. 
Underbyggnad av betong, överbyggnad av trä i 
fyra spann. Det längsta (11,9 m) är något så 
ovanligt som parabelfackverk av trä. De mindre 
spannen är träbalkkonstruktioner. Byggd av 
AMS på 1950-talet. 
1B 

Skellefteå kommun 

Hängbro över Byskeälven i Byske. Bron bygg-
des omkring 1898 med tom och överbyggnad av 
trä. Spännvidden är 65 m. Underbyggnad av 
timrade stenfyllda kistor. 
lA 
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Metodik 

Förarbete -
arkiv och övriga källor 

Det grundläggande arbetet inför fältarbetet, som 
i huvudsak genomfördes under 1988, har gjorts 
med utgångspunkt från det arkivaliska materia-
let. De arkiv som kommit till användning är i 
första hand Vägverkets arkiv i Umeå (numera 
flyttat till Luleå) och Statens Järnvägars (numera 
Banverkets) arkiv i Luleå. 

Vägverket, Region Norr. Broar på allmän 
väg finns i -särskilda broliggare hos Vägverket, 
som också har uppgifter om broar på enskild 
väg med statsbidrag. För övriga enskilda vägar 
finns uppgifter hos respektive kommun. Broar 
med en spännvidd på minst tre meter ingår i 
broliggama. En sjättedel av dessa broar är an-
lagda före 1945. Broliggama är uppställda efter 
vägnummer med löpnummer för varje bro, även 
innefattande vissa järnvägsbroar. Varje bro är 
dokumenterad med tekniska uppgifter samt i de 
flesta fall byggår. I Vägverkets arkiv finns också 
en hel del väg- och brohistoria samlad. Här in-
går till exempel, förre distriktschefen Erik 
Wedbergs stora samling excerpter av väg- och 
brobyggnadsdata. 

Banverket, Norra Regionen. Banverkets bro-
liggare är uppställda efter bandelsnummer. Fler-
talet broar är byggda före 1945. Vid åldersbe-
stämning utgår man från underbyggnaden, denna 
har som regel bibehållits när överbyggnaden er-
satts. För järnvägsbroar tillämpas en tvåmeters-
gräns. Broliggaren ger tekniska data för för 
över- resp underbyggnaden. I några fall åtföljs 
beskrivningen av fotografier. 

Uppgifter om särskilt kulturhistoriskt intres-
santa broar finns också i Folkrörelsearkivet i 
Västerbotten, som har arkivhandlingar och foto-
grafier av ett antal äldre broar. Hos Dialekt- och 
Ortnamnsarkivet i Umeå finns dialektala upp-
teckningar om broar, samt belägg från skriftliga 
källor. 

Äldre kartmaterial har erhållits från 
Lantmäteriet i Umeå. 
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Handboken Bygg (Bd 6) har använts för 
tekniska frågor. 

En betydande del av inventeringens bro-
historia bygger på Mauno Lassila: Vägarna 
inom Västerbottens län (Umeå 1972). Här ges 
en noggrann och intressant genomgång av väg-
nätets utveckling inom länet fram till modem 
tid. I boken Vägar - dåtid, nutid, framtid, som 
utgavs till Vägverkets 150-årsjubileum 1991 
finns mycket att läsa om både vägars och broars 
historia. En kortare översikt över länets kommu-
nikationshistoria finns i Västerbotten genom ti-
derna, den andra delen av länets kulturminnes-
vårdsprogram (Umeå 1994). Vägverket har 1972 
gett ut en särskild historik om Lejonströmsbron i 
Skellefteå, utarbetad av Rudolf Kolm. 

Redovisning 

Arkiv- och fältuppgifter har förts in på särskilda 
inventeringsblanketter. Överst på blanketten 
ifylls brotyp med hänsyn till den typ av trafik 
bron är avsedd för och uppgift om typindelning 
med hänsyn till konstruktion och uppbyggnad. 
Därefter följer uppgift om inom vilken kommun 
och socken bron är belägen. Uppgifterna om 
vägnummer, vattendrag samt belägenhet hämtas 
ur Vägverkets respektive Banverkets broliggare. 
I vissa fall finns uppgifter i arkiven angående 
utförd av. Vägförvaltningen står i de flesta fall 
som förvaltare för broar på allmän väg. Ban-
verket förvaltar järnvägsbroarna och kommu-
nerna (vanligen) vägbroar i tätorter. När järnväg 
passerar allmän väg eller vice versa, har en upp-
görelse träffats mellan Vägförvaltningen och 
Banverket, där varje part står för sin del av 
bron. 

I rutan broliggare nr, anges således först 
förkortningen för arkivet, sedan vägnumret 
åtföljt av det löpande numret. För Banverkets 



broar saknas denna identifikationsmöjlighet. 
Järnvägsbroarna byggda före 1945 har där-

för erhållit en bokstavs- och sifferkombination. 
Denna består av en förkortning av järnvägs-
linjens namn, därefter följt av ett löpnummer. 
Uppgiften införs längst upp på blanketten, vid 
vårt löpnr. 

I högra kolumnen på blanketten ifylls eko-
nomiska kartans koordinater för broar som före-
slagits skyddsklass lA och lB. För delar av lä-
net som saknar ekonomisk karta anges topogra-
fiska kartans koordinater. Fri spännvidd hämtas 
ur broliggare eller uppmäts på platsen. Total 
brolängd respektive fri bredd finns angivet i 
Vägverkets broliggare, men ej i Banverkets. 
Avsyningsdatum och ombyggnadsår är, i de fall 
de är kända, angivna i broliggarna. Såväl Väg-
verkets som Banverkets broliggare har uppgift 
om konstbyggnadsnummer. Vägverkets nummer 
följer bron så länge den tillhör allmän väg och 
finns angivet på bron (på en metallplatta). Väg-
broar med mindre än 3 meters spännvidd, 
järnvägsbroar och enskilda broar har inte denna 
identifikation. 

< 
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Fältarbete 
Blanketterna som är försedda med uppgifter från 
arkivgenomgången, har vid fältinventeringen 
kompletterats med detaljer om broarnas skick 
samt en miljöbeskrivning. Broar i skydds-
klasserna lA och 1B har fotograferats från sidan 
upp- och nedströms, samt från vägbanan eller 
spåret. Vidare har räcken eller andra detaljer, 
som brovalv och balkar fotograferats. I allmän-
het har fotografering skett med svart/vit film. 
Negativnumren anges på blanketten som nedtill 
förses med kontaktkopior av respektive bro. 
Några broar har också fotograferats med diapo-
siti v1 färgfilm. 

De kartor som har använts under fältarbetet 
är den topografiska kartan (skala 1 :25 000), 
Vägverkets översiktskarta med väg- och bro-
nummer (skala 1:400 000) samt SJ:s översikts-
karta (skala 1:500 000). 

Inventeringsblanketterna förvaras på Läns-
styrelsen i Västerbottens län, kulturmiljöfunk-
tionen, och på Västerbottens Museum. Foto-
negativen finns i bildarkivet vid Västerbottens 
museum. 



Bilaga 1. Samtliga inventerade broar 

1 Vägbroar 
1.1 Valvbroar 
1.1.1 Stenvalv 

Kommun/Socken Vägnr Läge Spänn- Byggår Grupp Anmärkning 
vidd 

Bjurholm/Bjurholm (352) Gide älv 13,5 1919 lA Reservbro 
N Aspsele 

Lycksele/Lycksele Djupskola van 2*1,6 1860 lA 
i Lycksele 

Lycksele/Lycksele 353 Bredträskbäcken 4,5 1904 lA 
SO Vänjaurträsk 

Malå/Malå 1018 Skäppträskån 4,8 1915 1B 
V Tullberg 

Nordmaling/Nordmaling Stribäcken 4,0 1930 lA Raä nr 205 
vid Ava havsbad Gamla kustlandsv 

Nordmaling/Nordmaling 574 Öre älv 2*2,2 1875/1932 1B 2 stenvalv, 
Långed 1 *23,3 stålbalk i två spann 

1 *8,3 
Norsjö/Norsjö 791 B jurselebäcken 6,0 1924 lA 

S Bjursele 
Robertsfors/Bygdeå 651 Gravån 4,0 1894 lA 

Gravbäck 
Skellefteå/B yske E4 Tåme älv 6,0 1926 1B Valvet förlängt 

i Tåme med betong 
Skellefteå/Skellefteå AC547 Gummarksbäcken 3,6 1930-talet lA 

i Sågen 
Skellefteå/Skellefteå Liten bäck 1,5 lA 

i Bonnstan 
Skellefteå/Skellefteå Boströms bäcken 1,5 1892 lA Anslutande betong-

Nygatan kulvert 
Skellefteå/Skellefteå Boströms bäcken 1,5 , lA 

Storgatan 
Storuman/färna Dulkobäcken 1904 lA 

vid Umfors 
Umeå/Umeå Röbäcken 1,4 1900 lA Gamla kustlandsv 

i Röbäck 
Umeå/Sävar Öxbäcken 2,8 1878 lA Gamla kustlandsv 

i Sävar 
Umeå/Sävar 695 Pålböleån 6,3 1864 lA Raä nr 43 

i Sävar 
Umeå/Sävar AC2178 Pålböleån 6,6 1894 lA Gamla kustlandsv 

i J ohannesfors Raä nr 39 
Umeå/Sävar Liten bäck 2,2 1915 1B Gamla kustlandsv 

i Sjöarödd 
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1.1.2 Betongvalv 

Kommun/Socken Vägnr Läge Spänn- Byggår Grupp Anmärkning 
vidd 

Skellefteå/Jörn 880 Byske älv 44,5 1933 1B Bågskivbro 
2 km V Stryckfors 

VännäsNännäs 551 Trinnan 16,0 1934 2 Bågskivbro 
vid Tobacka 

VännäsNännäs 622 Gullbäcken 15,0 1932 1B Valvbro 
N Spölands stn Rep 1994 

1.1.3 Bågbroar av betong 

Kommun/Socken Vägnr Läge Spänn- Byggår Grupp Anmärkning 
vidd 

,-/ 
Lycksele (365) Vindelälven 2 Reservbro 

vid Ruskträsk 
Skellefteå/B urträsk 730 Kvarnbyån 29,0 1933 1B Underliggande 

vid K varnbyn farbana 
Skellefteå/Bureå 822 Bure älv 29,3 1932 1B Underliggande 

vid G:la Falmark farbana 
Skellefteå/Jörn 992 Byske älv 53,4 1940 2 Överliggande 

S Myrheden farbana 
Storuman/Stensele 1105 Ume älv 44,7 1935 1B Överliggande 

vid Forsnacken farbana 
Vindeln/Degerfors 618 Vindeläl ven 1 *75,0 1937 2 Underliggande 

vid Ytterrödå 1 *55,0 farbana 
VännäsNännäs 529 Ume älv 1 *70,9 1933 1B Underliggande 

vid Marahällan 2*19,5 farbana 
SV Vännäs stn 4*21,8 

VännäsNännäs 551 Ume älv 103,0 1934 1B Underliggande 
0 Vännäs stn farbana 

I 

I 

1.2 Hängbroar 

Kommun/Socken Vägnr Läge Spänn- Byggår Grupp Anmärkning 
vidd 

Lycksele/Lycksele AC85 Ume älv 126,9 1939 1B Träfarbana 
vid Umgransele 

Nordmaling/Nordmaling Öreälven 60 1900-talet lA Träfarbana 
vid Håknäsbacken 

Vindeln/Degerfors Hjukensjön 1935 2 
Åmsele 

VännäsNännäs Vindelälven 136 1929 1B Träfarbana 
vid Selet 
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1.3 Spännverksbroar av trä 

Kommun/Socken Vägnr Läge Spänn- Byggår Grupp Anmärkning 
vidd 

Skellefteå/Skellefteå 5306 Skellefteälven 173,2 1737/1872 lA 11 spann 
vid Landskyrkan 

Skellefteå/Bureå Bureälven 3*10,5 1600-talet lA Gamla kustlandsv 
i Bureå 

Umeå/Sävar Sävarån i Sävar 1 *14,0 1800-talet lA Timrade kistor 
Maskinåbron 1 *13,2 

Vindeln/Degerfors Ekorrbäcken 8,7 1945 1B 
N Ekorrsele 

1.4 Balkbroar 
1.4.1 Träbalk 

Kommun/Socken Vägnr Läge Spänn- Byggår Grupp Anmärkning 
vidd 

Nordmaling/Nordmaling Lögde älv 1*15,8 1930 lA 
vid Hyngelsböle 1 *5,5 

Robertsfors/Bygdeå Rickleån 22,0 2 Timrade, 
Ö Y. Storbäck stenfyllda kistor 

Robertsfors/Bygdeå Rickleån 29,0 2 
vid Johanneslund 

Skellefteå/B ureå Gammbodbäcken 2,0 (1900) 1B Gamla kustlandsv 
i Övre Bäck 

Storuman/Stensele Lickotgrenen av Juktån 4,0 2 
N Fristad 

Storuman/Stensele Lickotgrenen av Juktån 8,3 2 
N Fristad 

1.4.2 Stenbalk 

Kommun/Socken Vägnr Läge Spänn- Byggår Grupp Anmärkning 
vidd 

Nordmaling/Nordmaling Liten bäck 0,8 lA Gamla kustlandsv 
S Ava 

Skellefteå/Lövånger Önnesmarksbäcken 1,0 1B Gamla kustlandsv 
V Önnesmark 

Umeå/Sävar Almasjöbäcken 1,1 2 Gamla kustlandsv 
S Krutbrånet 
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1.4.3 Stålbalk 

Kommun/Socken Vägnr Läge Spänn- Byggår Grupp Anmärkning 
vidd 

Bjurholm/Bjurholm Sandbäcken 6,0 1934 2 Reservbro 
NV Övre Nyland 

Lycksele/Lycksele Kvarnträskets utlopp 8,5 1928 2 Reservbro 
vid Forsvall 

Lycksele/Lycksele 680 Gäddbäcken 12,0 1930 2 Träfarbana 
NV B yssträsk 

Lycksele/Lycksele 680.1 Stenträskbäcken 8,0 1930 2 Träfarbana 
vid Bastunäs 

Lycksele/Lycksele 700 Arvån 6,0 1934 2 Träfarbana 
N Arvåns stn 

Lycksele/Lycksele 960 Norrån 15,0 1935 2 Träfarbana 
0 Ängesdal 

Lycksele/Lycksele 1001 Ruskträskavan 15,0 1926/1981 2 Asfalterad träf arbana 
vid Ruskträsk 

Lycksele/Örträsk 592 Vajbäcken 12,0 1936 2 
V Skarda 

Nordmaling/Nordmaling 534 Mjösjöån 1 *5,9 1945 2 Träfarbana, 
vid Mjösjöns O-del 1 *4,0 Kontinuerlig balkbro 

Robertsfors/B ygdeå 647 V Dalkarlsån 11,0 1923 2 Träfarbana 
vid V Sjulsmark 

Robertsfors/B ygdeå 666 Storbäcken vid Bäck 6,0 1930 2 Betongfarbana 

Robertsfors/B ygdeå 670 V Granån O Granån 8,4 1931 2 Träfarbana 

Robertsfors/B ygdeå 670 Ö Granån vid Gumboda 14,0 1931 2 Träfarbana 

Skellefteå/Bureå AC300 Bure älv 9,9 1942 2 Träfarbana 
vid Bjurbäck 

Skellefteå/B ureå 774 Bure älv 2*18,0 1936 2 Kontinuerlig balkbro 
vid Ö Falmark 

Skellefteå/Byske 884 Tvärån 10,0 1927 2 Träfarbana 
0 Segerlund 

Skellefteå/Jöm 844 Över järnvägen 1 *11,0 1935 2 Konsolbalkbro 
vid Jöms stn 2*8,5 

Skellefteå/Jöm 849 Grundträskån 9,0 1924 2 Reservbro 
vid Jöms stn 

Skellefteå/Jöm 890 Långträskån 12,4 1909 2 Träfarbana 
vid Myrheden 

Skellefteå/Skellefteå 919 Klintforsån 7,7 1~98/1945 2 Träfarbana 
vid Svanström 

Skellefteå/Skellefteå 919.01 Klintforsån 9,8 1930 2 Träfarbana 
vid Strömfors 

Skellefteå/Skellefteå 791 Skellefte älv 1 *19,0 1928 2 Träfarbana 
vid Krångfors 1 *10,4 

Sorsele/Sorsele 1025 Tvärsundet 12,0 1926/1965 2 Asfalterad betong-
vid Gargnäs bana 
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1.4.3 Stålbalk (forts) 

Kommun/Socken Vägnr Läge Spänn- Byggår Grupp Anmärkning 
vidd 

Sorsele/Sorsele AC2236 Kvarnbäcken 4,5 1928 2 
vid Kvarnbränna 

Storuman/Tärna 1115 Stopaljokk 3 km 17,5 1928 2 Träfarbana 
S Björkbacken 

Storuman/Tärna AC2239 Vapstälven 17,0 2 
Nedre Vapstsjöns utlopp 

Umeå/Sävar AC2635 Sävarån 19,3 1913 1B Ingår i raä 125 
vid Skeppsvik 

Umeå/Sävar AC2635 Sävarån 10,9 1913 1B Ingår i raä 125 
vid Skeppsvik 

Umeå/Umeå 554 Bodbäcken 6,5 1927 1B Träfarbana 
vid Överboda 

Umeå/Umeå 633 Rödån 13,3 1932 2 
vid K varnsvedjan 

Umeå/Umeå 644 Tavelån 1 *11,8 1921 2 Träfarbana 
vid Innertavle 1 *11,5 

Umeå/Sävar 646 Täfteån 10,0 1923 2 
vid Tväråmark 

Umeå/Sävar 648 Täfteån 10,0 1928 2 Träfarbana 
vid Grundbäck 

Umeå/Umeå 5000 Under järnvägen 1934 2 
Ö Kyrkogatan 

Vilhelmina/Vilhelmina 952 Järvsjöån 14,8 1928 2 
4 km O Siksjö 

Vilhelmina/Vilhelmina (952) Gigån 9,9 1928 2 Reservbro 
vid Gransjö 

Vilhelmina/Vilhelmina 952 Risån 14,8 1928/1981 2 
3,5 km V Siksjö 

Vilhelmina/Vilhelmina 957 Bäskån 12,0 1933L1983 2 
NV Bäsksjö 

Vilhelmina/Vilhelmina 1067 Gäddbäcken 9,5 1932/1980 2 
S Skönvik 

Vindeln/Degerfors 600 Skivsjöån 12,0 1931 2 
vid Skivsjö 

Vindeln/Degerfors 603 Skuran (Ramsån) 12,0 1926 2 
vid Lövö 

Vindeln/Degerfors 718 Hjuksån 9,5 1932 2 Träfarbana 
0 Maltjälen 

VännäsNännäs 544 Tvärån 14,2 1926 2 
1 km V Vännäs k:a 

VännäsNännäs 554 Strandsjöns utlopp 7,0 1923 2 
N Strand 

Åsele/ Åsele 942 
I 

Torvsjöån vid 10,0 1928 1B Träfarbana 
Torvsjöns sydspets 
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1.4.4 Stålfackverk 

Kommun/Socken Vägnr Läge Spänn- Byggår Grupp Anmärkning 
vidd 

Nordmaling/Nordmaling 514 Öre älv vid Öre 2*29,0 1912 1B Stående parabel 
Nitad 

Robertsfors/Bygdeå 666 Rickleån vid Rickleå 34,2 1926 2 Stående parabel 
Ny farbaria 1994 

Robertsfors/Bygdeå 733 Rickleån vid Östbyn 29,0 1924 2 Stående parabel 

Skellefteå/Skellefteå 805 Skellefte älv 38,0 1927 1B Stående parabel 
vid Finnforsen 

Skellefteå/B yske 910.01 Åby älv vid Åbyn 30,0 1922 1B Stående parabel 
Ombyggd 1995 

Skellefteå/Skellefteå 5300 Skellefte älv , 2*38,5 1913 1B Gerberbalkar 
i Skelleftå 3*34,8 Träfarbana 
(Parkbron) 2*28,1 

Umeå/Umeå 555 Ume älv 75,0 1911 1B Stående parabel 
vid Sörfors 

Umeå/Umeå Ume älv 8*28,9 1865 lA Stående parabel 
i Umeå (Brogatan) 2*23,5 Stålfackverk 1895 

Vilhelmina/Vilhelmina AC1955 Vojmån 40,0 1909 2 Stående parabel 
vid Strömåker 

Vindeln/Degerfors 630 Vindelälven 1 *97,8 1922 1B Stående parallell-
vid Vindeln 2*27,5 fackverk med bro-

banan upptill 

1.4.5 Betongbalk 

Kommun/Socken Vägnr Läge Spänn- Byggår Grupp Anmärkning 
vidd 

I 
Skellefteå/Lövånger , Djupaån 6,5 1927 2 Gamla kustlandsv 

i Daglösten 
! 

1.5 Plattbroar, betong 

Kommun/Socken Vägnr Läge Spänn- Byggår Grupp Anmärkning 
vidd 

Lycksele/Örträsk 605 Skurtjämbäcken 3,9 1934 2 
S Skurtjäm 

Lycksele/Örträsk 605 Kvarnbäcken 5,0 1937 2 
3 ,8 km N Örträsk 

Malå/Malå 1008 den s k Oxbäcken 5,0 1937 2 
0 Släppträsk 

Malå/Malå 1015 Skäppträskån 6,0 1934 2 . 2,5 km O Surliden 
Nordmaling/Nordmaling 510 Bråtabäcken 6,0 1899/1937 1B Ny överbyggnad 

N Sunnansjö 
Nordmaling/Nordmaling 573 Torrsjöns utlopp 4,0 1931 2 Ny överbyggnad 

vid Torsbäcken 
Norsjö/Norsjö 790 Braxenån 5,0 1936 2 

vid Godtjäm 
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1.5 Plattbroar, betong (forts) 

Kommun/Socken Vägnr Läge Spänn- Byggår Grupp Anmärkning 
vidd 

Robertsfors/Nysätra 733 Flarkån 4,7 1937 2 
vid Flarken 

Robertsfors/Bygdeå 736 Granån 6,5 1940 2 
vid Y Ultervattnet 

Skellefteå/Jöm 890 Sälj träskbäcken 7,0 1933 2 
1,6 km NV Nyfors 

Skellefteå/Jöm 890 Sälj träskbäcken 6,0 1933 2 
2,5 km NV Nyfors 

Skellefteå/I öm 890 Sälj träskbäcken 7,0 1933 2 
3,4 km NV Nyfors 

Umeå/Hömefors 522 Bubäcken 5,0 1932 2 
V Buberget 

' Umeå/Umeå Djäknesbölesbäcken 4,5 1940-talet 1B 
0 Bjännsjön 

1.6 Rambroar 
1.6.1 Balkram, betong 

Kommun/Socken Vägnr Läge Spänn- Byggår Grupp Anmärkning 
vidd 

Bjurholm/Bjurholm 543 Balån 15,0 1938 2 
S Bjurholm 

Bjurholm/Bjurholm 545 Hömeån 12,0 1941 2 
vid Brännland 

Nordmaling/Nordmaling 533 Leduån 18,0 1940 2 
1,5 km V Brattsbacka 

Nordmaling/Nordmaling 573 Lögde älv 2*24,9 1938 2 
vid Mo 

Nordmaling/Nordmaling 573 Leduån 20,0 1934 1B 
vid Olofsfors 

Norsjö/Norsjö 841 Kars bäcken 16,0 1940 2 
N Braxträsk 

Norsjö/Norsjö 841 Kars bäcken 11,2 1935 2' 
vid Långträsk 

Norsjö/Norsjö 845 Kanal 11,7 1934 2 
vid Bjurfors 

Norsjö/Norsjö 845 Malån 22,0 1934 2 
vid Bjurfors 

Skellefteå/B urträsk 731 Risån 25,0 1944 2 
vid Innansjön 

Skellefteå/Burträsk 741 Bure älv 21,0 1939 2 
vid Lappvattensheden 

Skellefteå/B urträsk 807 Bure älv 20,0 1936 2 
vid Nedre Åbyn 

Skellefteå/Jöm 908 Ålsån 20,0 1939 2 
0 Ullbergsträsket 

Skellefteå/Lövånger 760 Mångbyån 16,0 1934 2 
SV Gärde 
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1.6.1 Balkram, betong (forts) 

Kommun/Socken Vägnr Läge Spänn- Byggår- Grupp Anmärkning 
vidd 

Skellefteå/Lövånger 768 Djupån (Mångbyån) 12,0 1936 2 
vid Broänge 

Umeå/Hömefors 522 Åhedån 12,0 1934 2 
vid Åheden 

Umeå/Umeå 661 Rödån 22,0 1932 1B 
vid Rödånäs 

Vindeln/Degerfors 612 Ramsån 18,0 1936 2 
1,5 km SV Ramsele 

Vindeln/Degerfors 721 Sävarån 15,0 1938 2 
2 km V Sjöbotten 

VännäsNännäs 627 Fagerbäcken 14,3 1945 2 
S Selet 

Åsele/Fredrika 591 Viskasundet 25,0 1941 2 Förstärkt 1992 
i Fredrika 

Åsele/ Åsele 928 Kultran 15,0 1942 2 
3 km V Björksele 

1.6.2 Plattram, betong 

Kommun/Socken Vägnr Läge Spänn- Byggår Grupp Anmärkning 
vidd 

Bjurholm/Bjurholm 545 Storbäcken 7,0 1940 2 
V London 

Nordmaling/Nordmaling 353 Järnvägen 9,6 1940 2 Ombyggd 1994 
vid N yåkers stn 

Nordmaling/Nordmaling 532 Järnvägen 17,8 1940 2 
1,5 km SV Norrfors stn 

Nordmaling/Nordmaling 538 Järnvägen 13,5 1940 2 
vid Högbränna 

Nordmaling/Nordmaling 573 Aspån 12,5 1938 2 
vid Aspsele 

Robertsfors/Bygdeå 663.02 Storbäcken 7,4 1938 2 
vid Bygdeå k:a 

Skellefteå/B ureå AC300 Tvärån 8,0 1942 2 
NO Bjurbäck 

Skellefteå/Lövånger E4 Djupån 4,0 1942 2 
vid Daglösten 

Sorsele/Sorsele 1000 Den s k Söravan 12,0 1940 2 
vid Fredriksborg 

Umeå/Sävar 721 Norsjöån 8,0 1939 2 
3,3 km NV Floda 

VännäsNännäs 624 Fagerbäcken 5,0 1937 2 
1,5 km N Fagerlund 

Åsele/ Åsele 926 Ris sjöbäcken 7,0 1937 2 
NO Rissjön 
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2 Järnvägsbroar 
2.1 Valvbroar 
2.1.1 Stenvalv 

Kommun/Socken Järnväg Läge Spänn- Byggår Grupp Anmärkning 
vidd 

Nordmaling/Nordmaling Stam Hundtjärns bäcken 4,5 1891 2 Valvet förlängt med 
betong 

Storuman /Stensele IB Källbäcken 6,0 1922 lA 
6 km SV Storuman 

Storuman/Stensele IB Umeälven 2*16,7 1920 lA 2 stenvalv, 
3 km SV Storuman 1 *14,3 1 stålbalk, 

1 *59,8 1 parallellfackv 
Vilhelmina/Vilhelmina IB Lillån 3*9,5 1918 lA Fd bibanan Lövlid -

5 km V Lövliden Holmselehamn 
Vilhelmina/Vilhelmina IB Björnbäcken 5,0 1918 1B 

5 km SV Vojmån 
Vilhelmina/Vilhelmina IB Vojmån 2*10,0 1919 lA 2 stenvalv 

vid Vojmån 1 *40,0 1 parallellfackverk 

2.1.2 Betongbåge 
• 

Kommun/Socken Järnväg Läge Spänn- Byggår Grupp Anmärkning 
vidd 

Nordmaling/Nordmaling Stam Öreälven 1 *90,1 1919 lA Båge m överliggande 
NV om Tallberg 1 *35,2 farbana, 

3*16,2 4 betongvalv 
Skellefteå/Jöm Stam Byskeälven 39,2 1893/1941 1B Båge m överliggande 

vid Myrheden farbana 

2.2 Balkbroar 
2.2.1 Stenbalk 

Kommun/Socken Järnväg Läge Spänn- Byggår Grupp Anmärkning 
vidd 

Vilhelmina/Vilhelmina IB Liten bäck 2*1,0 1915 lA 
i Meselefors 

Vilhelmina/Vilhelmina IB Liten bäck 0,8 1915 2 
2 km N Meselefors 

\ 
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2.2.2 Stålbalk 

Kommun/Socken Järnväg Läge Spänn- Byggår Grupp Anmärkning 
vidd 

Dorotea/Dorotea IB Stamsjöån 10,0 1915 2 
6 km S Granberget 

Lycksele/Lycksele Hls-Sum Tåskbäcken 15,2 1927 2 
3 km NV Blåvikssjön 

Lycksele/Lycksele Hls-Sum Paubäcken 15,2 1926 2 
10 km NV Blåvikssjön 

Lycksele/Lycksele Hls-Sum Rus bäcken 20,1 1926 2 
4 km SO Kattisavan 

Lycksele/Lycksele Hls-Sum Nottjärnbäcken 4,5 1923 2 
7 km SO Lycksele 

Lycksele/Lycksele Hls-Sum Kraftkanalen 1 *17,5 1924 2 
i Lycksele ,,/ 1 *4,4 

Robertsfors/Bygdeå R-S Rickleån 3*14,9 1932 2 
vid Robertsfors bruk 

Skellefteå/B urträsk Stam Risån 19,9 1892/1926 2 
6 km N Åsträsk 

Skellefteå/Jöm Stam Skidträskån 19,9 1893/1934 2 
7 km S Jöm 

Skellefteå/Jöm Stam Grundträskån 9,9 1893/1917 2 
vid Jöm 

Skellefteå/Jöm Stam Ålsån 19,9 1894/1926 2 
S Myrheden 

Skellefteå/Jöm Jm-Ajr Vargbäcken 3,0 1925 2 Ej i trafik 
11 km NV Jöm 

Skellefteå/Jöm Jm=Ajr Stensträskbäcken 7,5 1926 2 Ej i trafik 
16 km NV Jöm 

Skellefteå/Skellefteå Bst-Söv Kilörsundet 31,7 1928 2 
16 km O Skellefteå 

Skellefteå/Skellefteå Bol Stöverån 5,0 1929 2 
3 km N Slind 

Sorsele/Sorsele IB Säveträskbäcken 10,0 1926 2 
... 3 km SV Lomselenäs 

Sorsele/Sorsele IB Rankbäcken 5,0 1928 2 
2 km S Sorsele 

Sorsele/Sorsele IB Kvarnbäcken 6,0 1932 2 
10 km V Buresjön "' 

Sorsele/Sorsele IB Gargån 19,8 1932 2 
vid Buresjön 

Storuman/Stensele IB Olov sjöbäcken 10,0 1922 2 
11 km S Vinlidsberg 

Storuman/Stensele IB Gunnars bäcken 17,0 1925 2 
4 km NO Svärtträsk 

Storuman/Stensele IB Stångträskbäcken 10,0 1925 2 
9 km NO Svärtträsk 

Storuman/Stensele Hls-Sum Barselavan 8,0 1929 2 
0 Barsele 

Storuman/Stensele Hls-Sum N yholmssundet 9,0 1930 2 
V Barsele 
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2.2.2 Stålbalk (forts) 

Kommun/Socken Järnväg Läge Spänn- Byggår Grupp Anmärkning 
vidd 

Vindeln/Degerfors Stam Mjösjöbäcken 14,9 1892/1939 2 
18 km N Vindeln 

Vindeln/Degerfors Stam Sävarån 19,5 1892/1942 1B 
S Ekträsk 

Vindeln/Degerfors Hls-Sum Maltån 17,5 1923 2 
5 km V Åmsele stn 

Vindeln/Degerfors Hls-Sum Arvån 22,5 1923 2 
11 km V Åmsele 

VännäsNännäs Stam Vägport (väg 545) 6,0 1930-talet 2 
vid Degermyrs stn 

2.2.3 Stålfackverk 

Kommun/Socken Järnväg Läge Spänn- Byggår Grupp Anmärkning 
vidd 

Lycksele/Lycksele Hls-Sum Umeälven, Ö:a 1 *70,0 1923 2 Stående 
älvfåran i Lycksele 1 *40,0 parallellfackverk 

Lycksele/Lycksele Hls-Sum Umeälven, V:a 1 *35,0 1923 2 Stående 
älvfåran i Lycksele 2*17,5 parallellfackverk 

+ 2 balkspann 
Nordmaling/Nordmaling (Stam) Öreälven 2*51,2 1891 lA Hängande parabel 

NV Tallberg 1 *46,0 ! Nu vägbro 
1 *15,2 (väg 538) 

Skellefteå/B urträsk Stam Sikån 29,4 1892/1957 2 Stående parabel 
4 km S Åsträsk 

Skellefteå/Skellefteå Bst-Söv Bjurån 20,0 1911 2 Hängande parabel 
0 Klintfors 

Sorsele/Sorsele IB Lomavan 20,1 1926 2 Parallellfackv m 
2 km SV Lomselenäs f arbanan upptill 

Sorsele/Sorsele IB Juktån 60,2 1927 2 Parallellfackverk 
vid Lomselenäs 

Sorsele/Sorsele IB Vindelälven 30,8 1926 1B Parallellfackverk 
vid Sandsele Fd kombinerad väg -

jvgsbro. Raä nr 537 
Sorsele/Sorsele IB Vindelälven 70,0 1926 1B Parallellfackverk 

vid Sandsele Fd kombinerad väg -
jvgsbro. Raä nr 537 

Storuman/Stensele IB Storbäcken 24,0 1922 2 Parallellfackverk 
2 km S Vinlidsberg 

Storuman/Stensele IB Lillån 20,0 1923 2 Parallellfackverk 
SV Storuman 

Storuman/Stensele Hls-Sum Umeälven 4*45,0 1928 2 Parallellf ackverk 
vid Åskilje Fd kombinerad väg -

jvgsbro 
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2.2.3 Stålfackverk (forts) 

Kommun/Socken Järnväg Läge 

Vilhelmina/Vilhelrnina IB Mesjöbäcken 
5 km SV Meselefors 

Vilhelmina/Vilhelmina IB Ångermanälven 
vid Meselefors 

Vilhelmina/Vilhelmina IB Vojmån 
S Vilhelmina 

Vilhelmina/Vilhelmina IB Nästansjöån 
3 km N Vilhelmina 

Vilhelmina/Vilhelmina IB Nästansjöån 
3 km N Lövliden 

Vindeln/Degerfors Stam Vindelälven 
vid Vindeln 

Vindeln/Degerfors Hls-Sum Vindelälven 
V Åmsele stn 

VännäsNännäs Stam Umeälven 
vid Vännäs 

2.3 Plattbroar 
' 

Kommun/Socken Järnväg Läge 

Dorotea/Dorotea IB Gran bergsbäcken 
vid Granberget 

Norsjö/Norsjö Stam Orrbäcken 
8 km N Bastuträsk 

Förklaring till järnvägslinjer 

Bst-Söv 
Bol 
Hls-Sum 
IB 
Jm-Ajr 
R-S 
Stam 

Bastuträsk - Skelleftehamns Övre 
Slind - Boliden 
Hällnäs - Storuman 
Inlands banan 
Jöm - Arvidsjaur 
Robertsfors - Sikeå 
Stambanan 

Spänn- Byggår Grupp Anmärkning 
vidd 

20,0 1915 2 Parallellfackverk 

45,0 1916 2 Parallellfackverk 
Fd kombinerad väg -
jvgsbro 

1 *40,0 1917 2 Parallellfackverk 
2*20,0 

26,7 1919 2 Parallellfackverk 

24,0 1919 2 Parallellfackverk 

1*30 1892 1B Hängande parabel 
2*62 Reservbro 
1*27 
1*50 1923 1B Parallellfackverk 
1*35 

2*59,7 1891 1B Stående parabel 
1 *59,3 Reservbro 

Spänn- Byggår Grupp Anmärkning 
vidd 

5,0 1915/82 2 

5,9 1893/74 2 
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3 Gångbroar 

Kommun/Socken Vägnr Läge Spänn- Byggår Grupp Anmärkning 
vidd 

Bjurholm/Bjurholm Öreälven 60 1947 lA Hängbro, träfarbana 
4 km SO Agnäs 

Robertsfors/B ygdeå Rickleån 80,3 1930 lA Hängbro, träfarbana 
i Robertsfors bruk 

Robertsfors/Bygdeå Rickleån 1 *11,9 1950-talet 1B Parabelfackverk och 
vid Åselestupet 1*5,0 balkbro i trä 

1*4,9 
1*4,5 

Skellefteå/B yske Byskeälven 65,0 1898 lA Hängbro. 
i Byske 

4 Övriga broar 

Kommun/Socken Vägnr Läge Spänn- Byggår Grupp Anmärkning 
vidd 

Lycksele/Örträsk Öreälven 4*10,0 1925 2 Dammbro, stålbalk 
2 km nedom Örträsket 

Nordmaling/Nordmaling Leduån 1*4 2 Dammbro 
Olofsfors bruk 1*8 

1*3 
Storuman/Tärna Brandsbäcken 2 Rennäringsbro 

N Vilasund 
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Bilaga_2. Brokonstruktioner 

NAVFÖUARE 

7 
Gemensamma begrepp för broar 

FRITT· 
UPPLAGD 

ÖVER· UNDERBYGGNAD 
BYGGNAD I 

·at' !I * PI lP Y#fflr~H. L ' ' Ja'FE~_j 7
aj6~~ 

PELARE LANDFÄSTE 

-----------

-·. 
~--:-~ 

GRUND ~:cc_, ~. ..::: . ,-

: FRI SPÄNNVIDD t-

TOTAL BROLÄNGD -t 

Statiskt verkningssätt hos olika brokonstruktioner 

f7 ~. 

BALK· OCH PLATTBROAR BÅG-OCH VALVBROAR 

SPÄNNVERKSBRO 

-r--A--&~¾ 

RAMBRO 

HÄNGBRO 
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Valvbroar och bågbroar 

STEN VAL VBRO 

BÅGBRO MED UNDERLIGGANDE 
BROBANA. HÄR RITAD MED 
SNEDA HÄNGSTAG. 

BÅGBRO MED ÖVERLIGGANDE BROBANA. 
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Balkbroar och fackverksbroar 

Cij a i:? 
BALKBRO AV ENKEL 
KONVENTIONELL TYP. 
TVÄRSNITT 

. 

I 

STÅENDE PARABELFACK -
VERK 

HÄNGANDE PARABEL· 
FACKVERK 

PARALLELLFACKVERK,. HÄR,~, 
RITAD MED LUTANDE ANDSTPri~E. 

.. ia 
~I 

Övriga brodetaljer 

PYLONTORN HÄNGSTAG 

I 
HÄNGBRO 

n n 
KONTINUERLIG BALK· ELLER PLATTBRO. 
HÄR RITAD MED TRE SPANN. 

PLA TTBRO. TVÄRSNITT. 
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PELARNOS 
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_,. - PELARNOS. UTSKJUTANDE PARTI FRÅN 
PELARE, VILKEN HAR EN IS· OCH 
TIMMERDELANDE FUNKTION. KALLAS 
ÄVEN STRÖMKON. 
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RAMBRO. SIDOVY. JÄMFÖR 
MED FRI TT UPPLAGD ÖVER-
BYGGNAD FIGUR 1. 

~•term q 1 1;T ::~~ "Y 
SPANN, BROÖPPNING. 

SPÄNNVERKSBRO, UTAN RESP MED HÄNGSTAG. 
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Bilaga 3. Karta röver kulturhistoriskt värdefulla broar 

Vägbroar 
Bjurholm 

1 Gideälven vid Aspsele (väg 352) 
Lycksele 

2 Djupskolavan i Lycksele (kom) 
3 Bredträskbäcken SO Vänjaurträsk (väg 353) 
4 Umeälven vid Umgransele (väg AC85) 

Malå 
5 Skäppträskån V Tullberg (väg 1018) 

Nordmaling 
6 Stribäcken nära Ava havsbad (ensk) 
7 Öreälven vid Långed (väg 574) 
8 Öreälven vid Håknäsbacken (kom) 
9 Lögde älv i Hyngelsböle (kom) 

10 Bäck S Ava (ensk) 
11 Öreälven vid Öre (väg 514) 
12 Bråtabäcken N Sunnansjö (väg 510) 
13 Leduån i Olofsfors (väg 573) 
Norsjö 
14 Bjurselebäcken S Bjursele (väg 791) 
Robertsfors 
15 Gravån vid Gravbäck (väg 651) 
Skellefteå 
16 Gummarksbäcken i Sågen (väg AC547) 
17 Bäck i Bonnstan, Skellefteå (kom) 
_18 Boströmsbäcken, Nygatan (kom) 
19 Boströmsbäcken, Storgatan (kom) 
20 Tåme älv vid Tåme (väg E4) 
21 Byske älv V Stryckfors (väg 880) 
22 Kvarnbyån i Kvarnbyn (väg 730) 
23 Bure älv i Gamla Falmark (väg 822) 
24 Bureälven i Bureå (kom) 
25 Lejonströmsbron i Skellefteå (väg 5306) 
26 Gammbodbäcken i Övre Bäck (ensk) 
27 Önnesmarksbäcken V Önnesmark ( ensk) 
28 Skellefteälven vid Finnforsen (väg 805) 
29 Åby älv vid Åbyn (väg 910.01) 
30 Parkbron i Skellefteå (väg 5300) 
Storuman 
31 Dulkobäcken i Umfors (ensk) 
32 Umeälven vid Forsnacken (väg 1105) 
Umeå· · 
33 Röbäcken i Röbäck (kom) 
34 Öxbäcken i Sävar ( ensk) 
35 Pålböleån i Sävar (väg 695) 
36 Pålböleån i Johannesfors (väg AC2178) 
37 Bäck i Sjöarödd (ensk) 
38 Sävarån i Sävar (kom) 
39 Bodbäcken i Överboda (väg 554) 
40 Skeppsviken S Skeppsvik (väg AC2635) 

60 

41 Sörforsbron över Umeälven (väg 555) 
42 Umeälven i Umeå (kom) 
43 Djäknebölesbäcken Ö Bjännsjön (ensk) 
44 Rödån vid Rödånäs ( väg 661) 
Vindeln 
45 Ekorrbäcken N Ekorrsele (ensk) 
46 Vindelälven vid Vindeln (väg 630) 
Vännäs 
47 Gullbäcken N Spöland (väg 622) 
48 Umeälven vid Marahällan (väg 529) 
49 Umeälven, Tobackabron (väg 551) 
50 Vindelälven i Selet ( ensk) 
Åsele 
51 Torvsjöån vid Torvsjöns sydspets (väg 942) 

Järnvägsbroar 
Nordmaling 
52 Öreälven vid Tallberg (Stam) 
53 Öreälven vid Tallberg (väg 538) 
Skellefteå 
54 Byskeälven vid Myrheden (Stam) 
Sorsele 
55 Vindelälven vid Sandsele (IB) 
Storuman 
56 Källbäcken SV Storuman (IB) 
57 Umeälven SV Storuman (IB) 
Vilhelmina 
58 Lillån V Lövliden (IB) 
59 Björnbäcken S Vojmån (IB) 
60 Vojmån vid Vojmån (IB) 
61 Bäck i Meselefors (IB) 
Vindeln 
62 Sävarån N Ekträsk (Stam) 
63 Vindelälven vid Vindeln (Stam) 
64 Vindelälven V Åmsele (H - S) 
Vännäs 

"' 65 Umeälven SV Vännäs (Stam) 

Gångbroar 
Bjurholm 
66 Öreälven SO Agnäs 
Robertsfors 
67 Rickleån i Robertsfors 
68 Rickleån vid Åselestupet 
Skellefteå 
69 Byskeälven i Byske 
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