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Sedan 2018-11-20 har aktuell bro inspekterats regelbundet varje månad av kommunen
och var 3:e månad tillsammans med broinspektör. Detta var en förutsättning för att
kortsiktigt kunna hålla bron öppen och att tidigt upptäcka om brons skador förvärras
ytterligare. I PM daterat 2018-11-22 (bilaga 1) redogör man att den samlade bilden av
bron är att den är i mycket dåligt skick och att läget är allvarligt. Fortsatta utredningar
och projektering av åtgärder bör planeras utan dröjsmål. Man rekommenderar även att
man bör fatta ett beslut om brons framtid under våren 2019 så att man kan ta fram
bygghandlingar för reparation eller utbyte under hösten 2019. I PM:et skriver man att
bron kan hållas öppen för gång- och cykeltrafik fram till år 2020 under förutsättning
att inspektioner utförs kontinuerligt och att rekommenderade åtgärder utförs.
Hittilldags utförda inspektioner visar att skadeutvecklingen går långsamt men att
skadorna är väldigt allvarliga på flera av brons viktiga konstruktionsdelar. Flera av
dessa allvarliga skadorna är svårbedömda utan att man genomför flera omfattande
utredningar. Inspektioner finns dokumenterade i BaTMan samt inspektionspärm hos
kommunen.
Följande åtgärder har utförts sedan november 2018:

· Röjning/gallring av vegetation kring bron
· Rengöring av vissa åtkomliga ytor
· Fastsättning av lösa brädor i långbalkar av trä

Med bakgrund av detta rekommenderar vi nu att man omgående stänger av bron för 
all trafik i avvaktan på beslut om brons framtid. Detta då lång tid nu gått sedan man 
ursprungligen upptäckte de allvarliga skadorna samt att det är svårt att garantera en 
säker passage och att oförutsedda händelser kan inträffa på bron som kan leda till 
mycket allvarliga konsekvenser för passerande gång- och cykeltrafik.

Man bör nu stänga av bron och gå vidare med att utreda lämplig åtgärd, behovet av en
bro i aktuellt läge och hur åtgärden skall finansieras.
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WSP utförde huvudinspektion av bron 2018-11-20 som är registrerad i BaTMan. Vid inspektionen upptäcktes dels nya 
skador samt att vissa äldre skador har förvärrats. Den samlade bilden är att bron är i mycket dåligt skick. 

De allvarligaste skadorna innefattar: 
- Genomruttna/overksamma långbalkar i tillfartsspannen.
- Bortrostade spikar i långbalkar i hängspannet, med nedfallna/saknade delar till följd. Stor omfattning.
- Ruttna/spruckna skarvbrädor samt bortrostade brickor, med konsekvensen att långbalkarna fått betydande

nedböjningar.
- Stor differenssättning i västra landfästet. Stödet har ”tippat” ner mot vattnet.
- Vittring och spjälkning av betongen i båda jordankare, vilka förankrar hängkablarna.
- Bristfällig rostskyddsmålning på alla ståldelar.

Läget är allvarligt och stora delar av bron kommer att behöva bytas ut inom en snar framtid för att fortsatt kunna ha 
den i drift. I nuläget ser vi inget omedelbart behov av att stänga av bron men fortsatta utredningar och projektering av 
åtgärder bör planeras utan dröjsmål. 

En förutsättning för att kortsiktigt hålla bron öppen är att dokumenterade skador övervakas med täta mellanrum för att 
tidigt upptäcka om skadorna förvärras ytterligare. Här förespråkar vi att kommunen utser en person som gör en 
regelbunden tillsyn minst en gång varje månad. Vid det första tillfället bör en erfaren broinspektör närvara vid tillsynen 
för att peka ut svaga punkter att vara särskilt vaksam på. Därefter bör broinspektör närvara vid tillsynen var tredje 
månad. 

En positiv punkt i sammanhanget är att pylonerna och ståldelarna i bron är i gott skick, även om ytbehandlingen av 
stålet är dålig. För att inte förvärra läget för de delar som potentiellt kan bevaras vid en renovering bör dock rutinerna 
för det löpande brounderhållet revideras och implementeras omedelbart. Detta inkluderar rengöring av åtkomliga ytor 
samt ordentlig gallring/röjning av vegetation kring bron. Flera träd står i direktkontakt med bron och måste fällas med 
stor försiktighet för att inte skada konstruktionen. De ca 6 kvadratmeter av slitplank som är deformerade eller ruttna 
bör också bytas ut. 

Med dessa förutsättningar görs bedömningen att bron kan hållas öppen för gång- och cykeltrafik fram till år 2020. Om 
det ska finnas en bro på platsen efter 2020 bör förutsättningarna för framtida åtgärder utredas grundligt fram till dess. 
Ett beslut kring brons framtid bör fattas under våren 2019 för att därefter kunna ta fram bygghandlingar för reparation 
eller utbyte under hösten 2019. 
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